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Assembleia no dia 27 definirá novas ações dos servidores para buscar o pagament o
hora é de mobilização. Com a
resposta do presidente Carlos
Hoffmann, que os atrasados da
URV só serão pagos com sobra orçamentária, os servidores precisam agir
para garantir o pagamento.
O Sindijus-PR está convocando para
o dia 27 uma assembleia que discutirá
as ações da categoria. Diretores iniciarão visitas aos locais de trabalho da capital e às comarcas do interior para chamar a categoria e uma nova campanha

será lançada no dia da assembleia.
“Vamos mostrar novamente que somos fortesquando queremosnossos direitos. Foi assim no ano passado e será
assim agora”, destaca o coordenadorgeral do Sindijus-PR.
O presidente não se comprometeu
com o pagamento e disse que terá de
esperar a concretização do orçamento,
o que deve ocorrer até o dia 10 de dezembro.

Saiba como foram as audiências
públicas do Sindijus-PR e do CNJ
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EDITORIAL

Pesquisa confirma
denúncias do Sindijus-PR
O Sindijus-PR acaba de divulgar
o resultado de uma pesquisa de
opinião. O trabalho foi realizado
por agência especializada no assunto com escrivães criminais e
secretários dos juizados especiais criminais. O quadro apontado não é diferente do que o
Sindijus-PR vem denunciando
há muito tempo. Falta de funcionários, sobrecarga de trabalho,
excesso de funcionários não pertencentes aos quadros do judiciário e os problemas daí decorrentes: ausência de tempo para
o lazer, falta de motivação e doenças profissionais.

O diagnóstico foi apresentado ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no último dia 12, por
ocasião da Audiência Pública
que encerrou o trabalho de inspeção realizado no judiciário do
Paraná.
Então está tudo resolvido?
Não. Longe disso. O CNJ sozinho não é suficiente para atacar
tantos problemas. Afinal, os representantes do Conselho que
estiveram aqui, devem ter levado toneladas de papel. Segundo declaração do ministro Gilson
Dipp, o Paraná foi o Estado campeão em denúncias, mas a equi-

pe ainda não tinha fechado o trabalho realizado em dois outros
estados. Assim, não adianta ficar
esperando que as soluções para
os problemas que atingem a categoria venham do CNJ.
A receita já é conhecida dos
trabalhadores. E ainda não se tem
conhecimento de método mais
eficiente que não seja a organização e a luta dos próprios trabalhadores. O Sindijus-PR está apontando o caminho. Assembléia
Geral no dia 27 de novembro, às
11 horas. Então, todos à luta.
SEM MOBILIZAÇÃO NÃO HÁ
SOLUÇÃO.

PREVIDÊNCIA
Quero manifestar aqui o meu
repúdio ao governo pela intenção de querer retornar o
desconto da previdência dos
aposent ados e pensionist as,
e aument ar o descont o dos
at ivos. Informat ivo da Paranaprevidência diz que só a
carteira de investimentos regist rou cresciment o no primeiro semestre de 2009, com
rendimentos de mais de 190
milhões, o suficient e para
pagar os aposentados e pensionist as que gira em torno
de 184 milhões, sobrando recursos, não havendo necessidade de mexer nas contribuições feitas pelos servidores, conforme afirma o diretor de finanças e patrimônio
da inst it uição, Mario Lobo
Filho. O fluxo financeiro teve
um sal do posit ivo t ot al izando as receit as em R$
585.701.093,40 menos despesas de aposentados e pensi oni st as sobr ar am R$
401.683.633,43 que serão investidos em títulos públicos.
Pergunt o. Por quê o governo insist e em aument ar o
descont o da previdência?
Diret ores lut em, mas lut em
com garra ferrenha para que
isto não acont eça.

J.Z.
EXTINÇÃO
Gostaria de salientar que espero estar na pauta de negociações assunto referente às
remoções/promoções para os
auxiliares administ rat ivos.
Pela CF/ 88 somos iguais pe-

rante a lei. Note-se que foram chamados novos auxiliares administrativos para ingresso e nós não podemos ser
removidos/ promovidos. Por
que eles podem ingressar em
Comarcas maiores e nós não
temos direito de ir e vir (promoção e remoção) dentro do
Estado, já que para todos nós
o cargo já é extinto? Se a lei
que extinguiu o cargo permit e novos ingressos porque
quem já é servidor não pode
ter o direito a concorrer à remoção e/ou promoção? Será
que a lei vale para todos ou
para alguns? Em Cianorte, por
exemplo, houve no final de
2008 concurso de remoção e
a pessoa não assumiu. Não se
deveria ter aberto vaga para
promoção? Moro em out ra
comarca, onde tenho casa e
família lá e desde antes da Lei
que extinguiu o cargo esperava uma remoção. Como
existem vagas para ingresso
do concurso de 2005 se em
abril fizeram o concurso para
os t écnicos e analist as? O
Sindij us verificou esta ocorrência? Acredito que a Justiça é para todos e que a própria Justiça não pode se eximir de cumprir a Lei. Acredit o que o Sindij us pode nos
auxiliar nesta batalha, já que
os servidores precisam do
Sindicato para tratar de seus
interesses e o Sindij us também precisa dos servidores.
Se os servidores se enfraquecem todo o sindicato se enfraquece.

A.L.M.

As ideias expost as pelas cart as não reflet em a opinião do j ornal.
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NÚMEROS finais do TJ só serão conhecidos em dezembro

URV só com sobra no orçamento. Sindijus-PR
convoca servidores para mobilização
Sindicat o chama a cat egoria part a exigir o pagament o dos at rasados
Gustavo Henrique Vidal

Respostas não convencem os servidores: só a mobilização vai garantir os atrasados

hora é de mobilização. Com a resposta do presidente Carlos
Hoffmann, que os atrasados da
URV só serão pagos com sobra orçamentária, os servidores precisam agir
para garantir o pagamento.
O Sindijus-PR está convocando para
o dia 27 uma assembleia que discutirá as
ações da categoria. Diretores iniciarão
visitas aos locais de trabalho da capital e
às comarcas do interior para chamar a categoria e uma nova campanha será
lançada no dia da assembleia.
“Vamos mostrar novamente que somos
fortes quando queremos nossos direitos.
Foi assim no ano passado e será assim
agora”, destaca o coordenador-geral do
Sindijus-PR.
REUNIÃO
O presidente Hoffmann garantiu que
haverá o pagamento se o resultado de 2009
for positivo. Mesmo após os argumentos
do Sindijus-PR, de que a receita está cres-

cendo, Hoffmann não se comprometeu,
disse que terá de esperar o fechamento
do orçamento, o que deve ocorrer até o
dia 10 de dezembro, quando a Secretaria
de Estado da Fazenda repassa os valores
finais de 2009. No entanto, reafirmou que
para 2010 há previsão de 30 milhões de
reais para pagamento de atrasados, mas
sem especificar o que será pago.
Envolvendo o orçamento, Hoffmann
disse ainda que a incorporação dos 100
reais de assiduidade, aos salários dos servidores, está em estudo na Secretaria, mas
sua efetivação também dependerá de
sobra orçamentária.
As questões ligadas à Paranaprevidência,
quanto ao reajuste dos aposentados do
extrajudicial, Hoffmann disse que vai se
manifestar após as definições da comissão
que analisará caso a caso. Entretanto,
Hoffmann disse que o reajuste das pensionistas poderá ser quitado em breve, já que
a Paranaprevidência aguarda um remanejamento de verbas para o pagamento.

INDENIZAÇÃO
Alertado pelo Sindijus-PR sobre possíveis complicações do despacho em que
diz que a URV tem caráter remuneratório,
o presidente afirmou que irá reavaliar sua
posição.
Sobre a certidão informando o valor
de cada servidor, Hoffmann afirmou que
já determinou ao Departamento Econômico e Financeiro a elaboração de uma
certidão, a título de informação. Segundo o presidente, o documento não ficou
pronto ainda devido ao grande acúmulo
de trabalho dos servidores do departamento. Entretanto, voltou a garantir que
até o final do ano cada servidor saberá os
valores referentes aos últimos 5 anos dos
atrasados da URV.

PLANO DE CARREIRA
O Sindijus-PR requereu que um representante dos servidoresintegre a comissão
do TJsobre o Plano de Carreira da categoria. Hoffmann não soube responder se o
plano será para todos os servidores ou atingirá apenas a Secretaria do Tribunal. O
Sindijus-PRinsiste em participar da comissão, pois entende que as decisões ali tomadas envolvem diretamente os trabalhadores, que deveriam estar representados.
O Sindicato entregou ainda pedido para
integrar a comissão que elabora o Orçamento
do Tribunal de Justiça. A Resolução 70 do
CNJgarante a participação da Entidade na
comissão. O presidente disse que, sendo
decisão do CNJnão há contestação, o Sindicato estará presente em todas as etapas
das discussões.
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MAIS DE 500 acompanharam a Audiência Pública

CNJfará relatório da inspeção.
Sindijus-PR espera soluções
vinda do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) mostra que o mundo grego dos deuses do Tribunal de Justiça está ruindo. A realidade
do mundo é outra. E bem diferente.
O CNJ comprovou a falta de investimento na estrutura do Judiciário. O corregedor
Gilson Dipp classificou como um absurdo,
por exemplo, Curitiba ter apenas quatro
varas de família para atender mais de dois
milhões de habitantes. Isso sem mencionar
as mais de 50 varas criadas no interior que
não saíram do papel.
O Sindijus-PR aproveitou a oportunidade para mostrar ao CNJ, o que já cansou de apresentar ao TJ, que os servidores estão desvalorizados. Enquanto o caminho da Meta 2 pede agilidade e rapidez no julgamento, a única medida rápida no Tribunal é a retirada de direitos
dos trabalhadores. “Com que ânimo o servidores executarão seu serviço?”, questionou o coordenador geral do SindijusPR, José Roberto Pereira durante a Audiência Pública.
No entanto, o Sindicato está ciente
de que o CNJ não resolverá todos
os problemas da categoria. No máximo,
recomendará ações ao TJ, mas não pode
interferir na questão orçamentária. “Isso
ficou provado quando julgaram a nossa
URV”, lembra José Roberto.
O coordenador provou com documentos e informações aos conselheiros que o
Judiciário Paranaense está à beira do caos.
O descaso que a administração demonstra em relação aos servidores do foro judicial, porta de entrada da população que
busca a proteção jurisdicional, é absurda.
“Parece que os muitos anos que os
atuais trabalhadores dedicaram ao judiciário de nada valeram. Os servidores
atuais são “peças” descartáveis, que não
merecem consideração e respeito”, reclamou.

A juíza auxiliar da Corregedoria do
CNJ, Salise Sanchotene, demonstrou preocupação com as questões administrativas no Judiciário Estadual e solicitou documentos sobre licitações, gastos com
pessoal, número de vagas para
concursados, nepotismo, nepotismo cruzado com outros órgãos. “Há excessos nos
gabinetes dos desembargadores, enquanto no primeiro grau, onde está o maior
volume de processos, o juiz trabalha com
uma equipe muito enxuta e sem estrutura. E isso o CNJ não tem tolerado”, concluiu.
Dentre os problemas apontados pelo
Sindijus-PR estão a falta de definição para
o pagamento dos atrasados da URV dos
servidores; a defasagem no número de
servidores no interior do Estado que,
segundo pesquisa encomendada pelo
José Roberto apresenta o documento elaborado com propostas dos servidores
Sindicato, são em torno de 50%; o excesso de trabalho; e o grande número de
servidores que estão doentes. A falta de
um plano de carreira para os servidores,
o não reajuste para os aposentados do
As diret oras do Sindij us-PR Maria Dulcinea, Tereza Miranda Carvaforo extrajudicial, a discriminação da
lho, Rosana Diniz, Lizete Cancela e também a assistente social Adriana
Paranaprevidência em relação às pensiPires de Campos, profissionais do Serviço Auxiliar da Infância e Juonistas, a evasão dos auxiliares adminisvent ude (SAI) apresent aram ao corregedor geral do Conselho Naciotrativos em razão dos baixos salários e da
nal de Just iça (CNJ) minist ro Gilson Dipp, document o que t raça o
falta de perspectiva na carreira, os baihist órico das mobilizações realizadas pelas servidoras em busca de
xos salários, que serão complementados
seu reconheciment o profissional. Elas at uam no Poder Judiciário,
com gratificações dos técnicos judiciárisem, no ent ant o, serem reconhecidas como
profissionais deMaringá
nível
Carlópolis
os do 1º grau e, também, dos analistas
superior.
foram apresentados pelo Sindijus-PR.
No t ext o elas fazem um relat o a part ir do ingresso no Serviço e

Ponta Grossa

Profissionais do SAI também
entregaram documento

das inj ust iças que sofreram quando foram rebaixadas como funcionárias de nível médio, quando, a part ir de ent ão, receberam t ratamento desigual em relação às demais profissionais de níveis equivalent es que exercem at ividade no Poder Judiciário do Paraná.
Pedem que o t rabalho que realizam sej a reconhecido como sendo da área de conheciment o especifico para a qual foram cont rat adas, embora hoj e, em f unção de sua inegável rel evância, j á
est ej am em at ividades em vários locais no âmbit o do j udiciário
paranaense. Dest acam que é necessário que o Poder Público reconsidere seus crit érios e se int eresse em legit imar os respect ivos
campos de at uação, mediant e invest iment o condizent e para a garant ia de direit os e serviços à população.

OFICIAL DE JUSTIÇA
Informada sobre a exigência apenas
de nível médio para a contratação de oficiais de Justiça, a juíza Salise Sanchotene
informou que, se provocado o CNJ poderá autuar o tribunal paranaense, já que
contraria a Resolução 48. “A regra é a exigência do nível superior. Se a regra não
estiver sendo cumprida, vamos tomar as
medidas cabíveis sim”.
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AUDIÊNCIA apresenta a precarização do Foro Judicial

Servidores estão
esquecidos pelos TJ
Albino Fogassa

Sindijus-PR, em conjunto com o mandato do
deputado estadual Professor Lemos, realizou no 12,
Audiência Pública para debater
Valorização dos Servidores do
Judiciário. A atividade aconteceu
no plenarinho da Assembleia
Legislativa e teve na coordenação
dos trabalhos o deputado Professor Lemos. Grande número de
servidores, tanto da Capital quanto do interior do Estado compareceram para prestigiar o evento. Também estiveram presentes
o deputado estadual Tadeu
Veneri e os representantes dos
deputados Dr. Rosinha (federal)

e Douglas Fabrício (estadual).
Na oportunidade o SindijusPR apresentou o resultado de
uma pesquisa científica encomendada ao Instituto Ethica de
Pesquisas além de abordar a carreira dos servidores e como
construir um novo plano; concurso público para admissão de
novos servidores; reformulação
do sistema de atendimento à
saúde dos servidores (SAS e
SUS) e jornada de trabalho dos
servidores.
Segundo Mário Cândido de
Oliveira, secretário geral do
Sindijus-PR, o deputado Professor Lemos, pela sua grande ex-

Ação dos 64% terá prioridade no STF
O despacho da minist ra
Cármen Lúcia, relat ora na
ação dos 64% dá prioridade ao julgamento no Supremo Tribunal Federal. O pedi do do Si ndi j us- PR f oi
prot ocolado no STF no dia
12 de agost o, quando represent ant es do Sindicat o
est iveram em Brasília. Na
oport unidade o Sindij us-PR
pediu para que o processo

t enha prioridade na paut a
de j ulgament o, em virt ude de exist ir pessoas com
mais de 60 anos de idade.
Os r epr esent ant es do
Sindijus-PR, também, aproveit aram para ref orçar os
argument os do direit o dos
servidores nessa demanda
cont r a o r éu, Est ado do
Paraná. Na ocasião part iciparam da reunião o advo-

gado do Sindijus-PR, Daniel
Godoy Júnior e o secret ário-geral da Ent idade, Mário Cândido de Oliveira.
Mário Cândido disse que
os servidores esperam uma
decisão f avorável do STF,
que j á j ulgou pedidos semelhant es do Sindij us-PR.
“ Agora, com esse despacho, o julgamento não deve
demorar” , conclui Mário.

João Zinclair

Pesquisa revela desvalorização dos servidores: precarização da Justiça

periência como servidor público estadual e liderança sindical,
contribuiu para o debate.
Para José Roberto Pereira,
coordenador geral do SindijusPR, a data é histórica para o judiciário paranaense. “O Sindijus-PR se reuniu para debater
os problemas que cercam a categoria, ao invés de, simplesmente, denunciar os problemas
ao CNJ”, afirma.
José Roberto disse que só
denunciar os problemas não resolve, “pois no dia seguinte temos que voltar aos nossos locais
de trabalho e os problemas vão
estar lá”. Assim, complementa
José Roberto, “temos que nos
unir, nos mobilizar para buscarmos nossos direitos”. Lembrou,
no entanto, que algumas pessoas buscam seus direitos violados na Justiça. “E nós? Vamos
buscar nossos direitos onde?
Com o chefe do Judiciário?”,
questiona.
A solução, sugere, é mobilizar e lembrou uma frase utilizada pelo deputado professor
Lemos: “Se correr o bicho pega,
se ficar o bicho come, mas se
estivermos juntos o bicho foge”.

15º CURSO DO NPC
O diret or do Sindij us-PR, David Machado, o int egrant e da
diretoria Colegiada, Edson Futerko, e o jornalista da Entidade, Gustavo Vidal, participaram entre os dias 11 e 15 do 15º
Curso Anual do Núcleo Piratininga de Comunicação. A atividade debat eu a Mídia Hoj e como Part ido do Capit al apresentando as mentiras que os grandes meios de comunicação utilizam para enganar a população. A criminalização dos moviment os sociais t ambém int egrou os debat es. Houve ainda
uma avaliação da comunicação na América Latina e os avanços de uma política direcionada à comunicação. O curso visa
preparar sindicat os, moviment os populares e comunitários
para combat er a grande imprensa, que só most ra o que lhe
interessa. O curso comemorou ainda os 15 anos do NPC.

AGENTES MULTIPLICADORES DA SAÚDE

Ademir Aparecida Pint o, a Cida, diret ora do Sindij us-PR,
concluiu o Curso de Formação de Agent es Mult iplicadores
da Saúde. O obj et ivo do curso é qual if icar a part icipação da comunidade no Sist ema Único de Saúde (SUS) para
f ormar lideranças para int ervir nas polít icas públ icas de
saúde.
“ A ideia é desaf iar os part icipant es a desenvolverem t rabal hos de mult iplicação nos seus espaços de at uação” ,
cont a Cida. Para ela, “ o curso colabora na const rução de
uma saúde pública ideal para a sociedade” .
A at ividade, que t eve t rês et apas, é uma iniciat iva do
Cent ro de Educação e Assessorament o Popul ar (CEAP) e
do Fórum Sul da Saúde. Nas t rês f ases reuniu lideranças
sociais do Paraná, Sant a Cat arina e Rio Grande do Sul.
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EX-CLT podem solicit ar a licença ao TJ
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES
O pr esi dent e do Tr i bunal de Just i ça do Par aná,
desembargador Carlos Hoffmann, por meio da circular 15/09, solicita a todos servidores remunerados pelo
Poder Judiciário para que encaminhem ao Depart ament o Administ rat ivo, no prazo de 15 dias, declaração de bens e valores pessoais que compõem o seu
pat rimônio. Hoffmann fundament a seu pedido no art igo 13 da Lei nº 8.429/ 92.
O Sindij us-PR recebeu várias ligações cont est ando a
medida. Assim, consult ou sua assessoria j urídica sobre a exigência e segundo o advogado Daniel Godoy
Júnior, a previsão encont ra respaldo na chamada Lei
de Improbidade Administ rat iva.
No ent ant o, segundo Godoy, a Lei est á sendo cont est ada no Supremo Tribunal Federal (STF) pela Ação Diret a de Inconst it ucional idade (ADI) 2182. Assim, o
Sindij us-PR est á providenciando pedido ao Tribunal de
Just iça para que, em carát er emergencial, o president e do TJ suspenda a medida.
Segundo Mário Cândido de Oliveira, secret ário-geral
do Sindij us-PR, a decisão do Tribunal exige caut ela,
pois a garant ia de sigilo das declarações de bens dos
servidores deve ser obj et o de preocupação t ambém
da Presidência do TJ. Mário Cândido diz ainda que se
a const it ucionalidade da mat éria est á sendo quest ionada é razoável que a medida sej a suspensa at é decisão final sobre a ADI.
DIPLOMA DE JORNALISTA
A Comissão de Const it uição e Just iça e de Cidadania
(CCJ) da Câmara dos Deput ados aprovou no dia 11 a
PEC 386/ 09, que rest abelece a exigência de diploma
para o exercício da profissão de j ornalist a. A CCJ seguiu o parecer favorável do relat or, deput ado Maurício Rands. A PEC de aut oria do deput ado Paulo Pimenta seguirá agora para uma comissão especial, que será
criada para analisar o mérit o. Post eriorment e, a propost a precisará ser vot ada em dois t urnos pelo Plenário, ant es de seguir para o Senado.
A vot ação f oi simbólica. O único vot o cont ra foi do
PSDB, por meio do deputado Antônio Carlos Pannunzio.
A ent idade pat ronal Sociedade Int eramericana de Imprensa (SIP) aprovou resolução pedindo aos president es do Senado e da Câmara que não se aprove a exigência do diploma. Para a ent idade, que concluiu sua
65ª Assembleia, em Buenos Aires, o ent endiment o do
STF deve ser preservado.
Para o j ornalist a do Sindij us-PR, Gust avo Henrique
Vidal, que t ambém é diret or do Sindij or-PR, a aprovação da PEC foi apenas a primeira part e da lut a dos
j ornalist as. “ Não vimos resist ência das grandes empresas na CCJ. No plenário, acredit o, as posições cont rárias aparecerão e a pressão dos pat rões sobre os
deput ados será muit o maior” , diz.

STJrejeita recurso do Estado
contra licença especial
Decisão reforça o argument o em favor da ação dos quinquênios
Superior Tribunal de
Justiça (STJ) negou seguimento ao recuso do
Estado do Paraná na ação que
pede licença especial aos servidores do quadro ex-CLT do
Tribunal de Justiça. A decisão
foi do ministro Ari Pargendler,
vice-presidente do STJ.
Segundo David Machado,
da direção do Sindijus-PR, no
dia 5 de agosto passado a 5ª
Turma do STJ, por unanimidade, reconheceu o direito à licença especial aos servidores
do antigo quadro CLT. O voto
do ministro Napoleão Nunes
Maia Filho foi acompanhado

por mais três ministros da Turma.
Na oportunidade, o diretor
do Sindijus-PR, Clóvis Menger, e
os advogados Ludimar Rafanhim
e Andressa Rosa acompanharam
o julgamento em Brasília.
No julgamento anterior,
ocorrido no Órgão Especial do
Tribunal de Justiça do Paraná,
os desembargadores Rogério
Kanayama, Angelo Zattar, Lauro
Augusto Fabrício de Melo,
Sonia Regina de Castro e José
Maurício Pinto de Almeida já
haviam reconhecido o direito
dos servidores, que, com mais
essa decisão do ministro Ari

Pargendler vai se consolidando agora entendendo que, com
a transformação dos empregos
em cargos públicos, os exceletistas passaram a ter direitos equivalentes aos servidores
estatutários.
Ludimar lembra ainda que
a decisão do STJ reforça o argumento em favor da ação em
que o Sindijus-PR pede a volta
do pagamento dos quinquênios
aos ex-CLTs. Essa ação está na
2ª Vara da Fazenda Pública da
Capital. Nas duas ações o Sindicato pede que as decisões beneficiem somente os filiados ao
Sindijus-PR.

Comissão vai definir reajuste do extrajudicial
No dia 11, acont eceu
a primeira reunião da comissão que vai analisar e
deliberar sobre a decisão
do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 2791,
que def i ni u a si t uação
dos aposent ados do Foro
Ext raj udicial . A reunião
foi presidida pelo desembargador Ant onio Lopes
de Noronha e contou com
represent ant es do Tribunal de Cont as, Procuradoria do Ministério Público j unt o ao Tribunal de
Contas, Procuradoria Geral do Est ado, Sindij usPR, Anoreg, Paranaprevidência e Assessoria Jurídica do TJ.
O result ado do est udo
será encaminhado ao president e Carl os Hof f man

que vai decidir sobre os reaj ust es não pagos aos
servent uários. O Sindicat o
defende a aplicação da decisão do STF que manda garant ir o direit o à aposent adoria a t odos que ingressaram no serviço at é 1994 e
reaj ust es àquel es que j á
est ão aposent ados. Segundo Mário Cândido de Oliveir a, secr et ár i o ger al do
Si ndi j us- PR, pr eci samos
agilizar o trabalho da comissão para que os aposent ados t enham r eaj ust es o
mais rápido possível . São
servidores que est ão com o
sal ár i o def asado há t r ês
anos diz Mário Cândido. Os
índices inf l acionários que
t êm que ser aplicados são:
de 2006, 3, 14%; 2007,
4,46%; e 2008, 5,9%, além

o r econheci ment o dos
11, 98% da URV. O próximo encont ro da comissão
vai acont ecer no dia 25
de novembro às 9 horas.

DESPACHO
Em recent e despacho,
o pr esi dent e Hof f mann
afirma que o reaj ust e dos
aposentados só poderá ser
efetuado depois de passar
pelo Órgão Especial. “ No
ent endiment o do Sindicato, o TJ está certo de que
o pagament o é corret o.
Mas alegam que precisam
saber para quais aposent ados o beneficio será est endido e é isso que a comissão vai indicar” , diz
Mário Cândido de Oliveir a, secr et ár i o-ger al do
Sindijus-PR.
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6ª MARCHA foi a maior dos últimos anos

50 mil trabalhadores exigem a
redução da jornada para 40 horas
Davi Macedo

Combate às
práticas
antissindicais

Trabalhadores de todos os estados estiveram em Brasília na 6ª Marcha

s centrais sindicais do País se uniram na quarta-feira (11) para promover a tradicional Marcha Nacional da Classe Trabalhadora. E fizeram a
maior das mobilizações unitárias desde
2004. A sexta edição da manifestação teve
a presença de 50 mil trabalhadores, que
caminharam até o Congresso Nacional.
Neste ano, as entidades definiram seis
eixos unificados: exigir que o Congresso
aprove o Projeto de Lei (PL 01/07), que efetiva a política de valorização do salário mínimo; um novo marco regulatório para o
pré-sal paragarantir a soberania nacional
sobre a exploração e o uso dos recursos (a
proposta prevê que recursos sejam
destinadosa políticas públicas de combate
às desigualdades sociais e regionais); que
o governo assine o documento que atualiza
os índices de produtividade da terra e aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC 438/01) contra o trabalho escravo;
ratificação das Convenções 151 (sobre negociação no serviço público) e 158 da OIT;
aprovação do Projeto de Lei sobre a regulamentação da terceirização e combate à
precarização nas relações de trabalho e,
principalmente, redução da jornada de tra-

balho sem redução do salário.
Além de trabalhadores ligados ao movimento sindical, a mobilização levou
também representantes dos movimentos
sociais ao Distrito Federal, representados
pela UNE (União Nacional dos Estudantes)
e pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra). Entre os parlamentares do
campo democrático e popular que marcaram presença estava o deputado federal responsável pela relatoria do projeto de redução da jornada, Vicente Paulo da Silva,
o Vicentinho e o deputado paranaense Tadeu Veneri.
Após o encerramento da passeata diante do parlamento, cerca de 6 mil trabalhadores seguiram para a Praça dos Três Poderes, onde encerraram a 6ª Marcha da Classe Trabalhadora num aguerrido protesto
perante a sede do Supremo Tribunal Federal. Proibidos de lá chegar com o caminhão de som, os dirigentes recorreram ao
bom e velho megafone para protestar contra o interdito proibitório, instrumento da
Justiça Cível que, apesar de tratar de direito de propriedade, tem sido aplicado pelo
STF, a pedido dos empresários, para impedir mobilizações e greves

A CUT, out ras cent rais sindicais e o MST protocolaram na
Organização Int ernacional do
Trabalho (OIT) uma denúncia
cont ra t rês prát icas ant issindicais correntes no Brasil: o uso
do int erdit o proibit ório para
inviabilizar greves e mobilizações; perseguição e assassinat o de dirigentes sindicais; e o
fat o de o Minist ério Público do
Trabalho tratar como iguais ent idades diferentes e est ar penalizando t ambém sindicat os,
de lut a e com ampla base de
representação.
“ Para a CUT, um dos pontos fundamentais dessa denúncia é o int erdit o proibit ório” ,
explica Art ur Henrique, president e nacional da CUT. “ A liberdade sindical e de organização est á sendo ameaçada e
inviabilizada por um mecanismo que nada tem a ver com as
relações trabalhist as” , critica.
A denúncia da perseguição
e de assassinat os de dirigent es sindicais do campo e da
cidade como ponto central na
peça prot ocol ada j unt o na
OIT. A t erceira denúncia cont ida no document o de 88 páginas ent regue hoj e a Juan
Samovia diz respeit o ao fat o
de o Ministério Público do Trabalho não estar conseguindo,
segundo Ar t ur, “ separ ar o
j oio do t rigo” ao punir ent idades que cobr am t axas
assist enciais e cont ribuições
dos t rabalhadores.

Guarda
municipal é
assassinado
em Escolda
de Curitiba
O assassinat o do guarda municipal Leocádio Swami de Mello e
Silva, 59 anos, ocorrido no dia
15 na Escola Municipal Senador
Eneas Faria, em Curit iba expõe,
mais uma vez, a negligência da
Prefeitura da capital em relação
aos riscos que est es t rabalhadores est ão expost os.
Est a é a quart a mort e de guarda em cinco meses e nenhuma
at it ude foi t omada pela Prefeit ura e pela Secret aria de Defesa
Soci al , apesar das const ant es
exigênci as da cat egoria. Uma
pauta de reivindicações elaborada em uma reunião do colet ivo
de guar das, or gani zada pel o
Sindicado dos Servidores Públicos
Municipais de Curit iba (Sismuc)
foi ent regue no dia 3 de out ubro, mas at é o moment o não
obt eve respost a do secret ário
It amar dos Sant os ou do prefeit o Bet o Richa.
Dent re as exigências est ão o aument o do ef et ivo para que os
guardas possam at uar em grupos, ao invés de individualment e, melhoria das condições de
t rabalho, realização de programas de capacitação e treinament o.
Os assassinat os são ent endidos
pelo Sismuc como o resultado de
um problema complexo que inclui má gest ão de pessoal, falt a
de invest iment os nos locais de
t rabalho e para cont rat ação de
funcionários. Uma manifest ação
realizada no mês passado expôs
part e dos problemas enf rent ados pela categoria e o sentimento
de pânico com os quais estes profissionais e suas famílias são obrigados a conviver. Inf ormações
do Sismuc.
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SAÚDE dos servidores é prejudicada pelo excesso de trabalho

Pesquisa do Sindijus-PR confirma
descaso com o Foro Judicial
Servidores t rabalham em casa para mant er processos em dia. Falt a de funcionários é
decisiva para os ent raves e a lent idão
Sindijus-PR apresenta
a partir desta edição
do jornal Consciência
& Luta o resultado da pesquisa científica que detalha a situação do Foro Judicial paranaense. O levantamento, realizado pela empresa Instituto
Ethica, ouviu escrivães do interior e da capital e indica
que é necessária uma atenção
maior aos servidores.
Dentre os problemas apontados, destaca-se a defasagem do
número de servidores no interior do Estado. Os quadros estão abarrotados de estagiários e
funcionários cedidos por outros
poderes, que chegam a 50% do
efetivo que trabalha nas varas.
O excesso de trabalho foi
apontado, por mais da metade

Sindijus-PR.
As más condições de trabalho, aliada aos baixos salários,
impulsionaram a evasão dos auxiliares administrativos. Foram
contratados cerca de 600 e, segundo informações do Tribunal,
300 já pediram exoneração. “A
responsabilidade é grande para
esses novos servidores. Chegaram como os salvadores da pátria para suprir uma deficiência
do Judiciário”, diz José Roberto.

dos escrivães, como um dos
principais entraves do Judiciário. Muitos continuam trabalhando em casa, após o expediente,
para manter os processos em

dia. “Os magistrados não enxergam esses problemas e impõe
processos administrativos aos
servidores”, lembra José Roberto
Pereira, coordenador-geral do

SAÚDE
O Foro Judicial está doente.
A pesquisa diagnosticou que
mais da metade dos servidores
buscam tratamento médico devido a problemas físicos e de natureza emocional causados pelo
trabalho.

CONFERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO APROVA 250 PROPOSTAS
Arnaldo alves

Delegados do movimento popular que vão para a Conferência Nacional

A 1ª Conferência Est adual de Comunicação enviará
250 propost as e 81 delegados à Conferência Nacional,
que ocorrerá em Brasília, de 14 a 17 de dezembro. Cerca de 500 representantes da sociedade civil, empresários

e órgãos governament ais discut iram desde sext a-feira
mudanças no panorama da comunicação no Brasil.
O diret or do Sindij us-PR, David Machado, part icipou
dos debat es da conferência e dest aca a vont ade popular de alterar o modelo de comunicação existente hoje
no Brasil. “ Foi muit o grat ificant e ver que a sociedade
est á mobilizada por uma comunicação que não most re, apenas, os int eresses dos grupos que hoj e cont rolam a mídia” , afirma David.
Para David, as discussões sobre a criminalização
dos moviment os sociais t ambém chamaram at enção
dos part icipant es. “ Seguindo int eresses das grandes
corporações, a imprensa brasileira dist orce os f at os
e minimiza e criminaliza a l ut a popular” , diz, l embrando que a conf erência nacional será paut ada pela
democrat ização da comunicação e a pluralidade de
cont eúdo.
A conferência est adual aprovou propost as em t orno
de t rês eixos t emát icos: produção do conheciment o;
produção de cont eúdo; e cidadania: direit os e deveres.

24 de novembro
Nos dias 24, 25 e 26 de
novembr o, no Cent r o
de Convenções de Curit iba, acont ece a et apa
est adual da Conf erência Nacional de Educação O encont ro mobilizará t odos os segment os educacionais.

25 de novembro
Acont ece r euni ão da
comissão f ormada para
anal i sar os casos dos
aposent ados do f or o
ext raj udicial se reúne,
a part ir das 9 horas. O
result ado do est udo vai
decidir sobre os reaj ust es não pagos aos servent uários

27 de novembro
Assembleia do Sindij usPR def inirá novas mobilizações dos servidores
para garant ir os at rasados da URV. A Direção
do Sindij us-PR prepara
nova campanha para ser
lançada na assembleia.
O local ainda será confirmado pela Direção do
Sindijus-PR.

10 de dezembro
Dat a limit e para o Governo do Est ado repassar as inf ormações sobre o orçament o do Tribunal de Just iça.

14 de dezembro
Acont ece a Conferência
Nacional de Comunicação, em Brasília. Represent ant es da sociedade
civil, do Est ado e empresári os di scut i rão a
democr at i zação dos
meios de comunicação.
A conferência vai at é o
dia 17.
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