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União da categoria faz avançar
negociações do Plano de Carreira
Participação dos servidores mobiliza e garante conquistas nas negociações
Pâmela Mendes Leony
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para dia 20 de julho
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OPINIÃO

Momento favorável e categoria
unida: caminho das conquistas
Sindijus-PR tem realizado uma intensa mobilização para aprovação
do Plano de Carreiras dos servidores. No último período foram
realizados encontros com a categoria por todo o Estado, envolvendo mais de 50 comarcas
e aproximadamente 900 servidores, que tiveram a oportunidade de contribuir com sugestões ao Plano, bem como obter
esclarecimentos sobre os diversos temas abordados.
A intensa mobilização decorre do momento francamente favorável a novas conquistas para
os servidores, tendo em vista o
andamento célere dos trabalhos
da Comissão de elaboração do
Plano de Carreiras, composta
paritariamente por membros da
administração e representantes
do Sindijus.
Ainda que o tempo para elaboração e aprovação do Plano
seja exíguo, dado que deve ser
aprovado pelo Órgão Especial e
encaminhado para a Assembleia
Legislativa em tempo hábil para
ser votado ainda neste ano de
2012, alguns pontos que representam significativos progressos
já estão alinhavados, como a incorporação da Gratificação de
Atividade Judiciária (GAJ) para

PROGRESSÃO
Gostaria de saber quando é que o TJ irá pagar
nossa progressão?

D.B.
NOTA

os técnicos e analistas judiciários; gratificação por titulação;
transformação dos cargos de técnico de secretaria em técnicos
judiciários; transformação dos
cargos de agentes de limpeza
em agentes judiciários, saindo
da situação de extinção;
reativação dos cargos de oficial
de justiça e escrivão, com a manutenção da prerrogativa dos
técnicos judiciários para a função de cumpridores de mandado; incorporação da VPNI, com
o consequente reajuste nas tabelas de vencimentos.
Além desses pontos tratados
no âmbito da Comissão do Plano de Carreiras, o Sindicato segue encaminhando uma série de
outros temas, que também foram
tratados com os servidores nesses encontros.

A mobilização pela conquista do Plano de Carreiras, bem
como todas as demais questões
encaminhadas pelo Sindicato,
porém, não deve parar por aí.
A participação cada vez mais
ativa dos servidores nas campanhas do Sindicato é que confere a força necessária para
essas conquistas. É no espírito
de solidariedade e união que
faremos valer nossas justas reivindicações. O momento é favorável, pela abertura e compromisso demonstrados pela
administração, e também pelo
bom resultado financeiro obtido nesse ano. Portanto, não
podemos perder esse momento. E a participação ativa dos
servidores é fator fundamental para a vitória.
Vamos à luta!
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Creio que você se refere
às progressões determinadas pelo Decreto Judiciário 329/2012 (990 progressões por merecimento). Segundo o Presidente do TJ, em reunião com
o Sindijus-PR, o pagamento já foi autorizado
e que iria verificar o motivo de ainda não ter sido
pago. O que sabemos é
que há uma demora para
a realização dos cálculos.
Estamos em contato para
resolver isso rapidamente.

CARREIRA
Sou servidora nova e não
vejo a hora de conquistarmos o nosso Plano de
Carreira, que dará a possibilidade de termos um
crescimento profissionalmente. Sindijus-PR estou
junto nesta luta!

F.P.B.
AUXÍLIOS
É demais essa história de
auxílio livro para magistrado. Como já não ganhassem verbas suficien-

tes querem ainda mais dinheiro. Quanto isso, os
servidores ficam chorando migalhas para o Tribunal. Por que não nos
pagam o retroativo do
auxílio alimentação até
2004 também? No mínimo, esses livros poderiam ficar disponíveis numa
biblioteca dos fóruns para
todos os servidores. Ou
apenas os juízes leem?

V.S.
RISCO DE VIDA
Enfim o Tribunal de Justiça decidiu pagar o
reatroativo do risco de
vida para os auxiliares administrativos, hoje técnicos de secretaria. É sempre muito difícil receber
nossos direitos no TJ. Sobra grana para desembargadores e juízes e para
os servidores é um dificuldade. Pelo menos o
erro será corrigido. Resta saber agora se todos
terão direito, ou apenas
os que trabalham nos cartórios criminais. Acredito, que como os auxiliares das secretarias civeis
também recebem, eles
também terão direito ao
retroativo. Espero que
com uma injustiça o TJ
não cometa outra.

A.L.N

As opiniões expostas pelas cartas não refletem a opinião do jornal.
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NEGOCIAÇÃO em relação aos atrasados dos ex-auxiliares administrativos

TJ vai pagar retroativo do risco de vida
administrativamente
Pâmela Mendes Leony

Diretores do Sindijus-PR, David Machado e José Roberto Pereira com o juiz auxiliar da presidência
do Tribunal, Frederico Mendes Júnior

Folga no orçamento favorece negociações do Sindijus-PR com TJ

s diretores do Sindijus-PR se
reuniram com o supervisortécnico do Dieese, Cid Cordeiro, para analisar a situação das
finanças do Estado. Na oportunidade Cid
destacou que a receita do Estado cresceu
no primeiro quadrimestre ( janeiro,
fevereiro, março e abril) a uma média
de 16%, comparando com o mesmo
período do ano passado.
Esse bom desempenho da economia
do Estado se reflete também no orçamento do Poder Judiciário. Segundo José
Roberto Pereira, coordenador-geral do

Sindijus-PR, “as informações que recebemos são positivas, pois temos várias
reivindicações protocoladas no Tribunal
de Justiça e mais a nossa luta pelo Plano
de Carreira e com essas informações, de
que existe folga no orçamento do
Judiciário, esperamos avançar na nossa
pauta de reivindicações”.
Cid Cordeiro vai acompanhar a
direção do Sindijus-PR na próxima
reunião do Plano de Carreira para ajudar
a analisar os impactos na folha de
pagamento com as mudanças defendidas
pelo Sindijus-PR em favor dos servidores.
Gustavo Vidal

m reunião no Tribunal de Justiça
(TJ), no último dia 13 de junho,
entre o Sindijus-PR e o juiz
auxiliar da presidência, Frederico
Mendes Júnior, Frederico informou que
o presidente Miguel Kfouri está disposto
à atender o pedido administrativo do
Sindicato com relação aos atrasados do
risco de vida dos ex-auxiliares administrativos (período de dezembro de
2008 a maio de 2009).
A determinação do presidente do
Tribunal, Miguel Kfouri Neto é que o
pagamento ocorrerá com a condição que
haja à desistência da ação judicial que
corre na 4ª Vara da Fazenda Pública.

Na reunião ocorrida entre diretores do
Sindijus-PR e a assessoria jurídica que cuida
do caso, decidiu-se pela retirada do
processo para que os débitos sejam quitados
administrativamente, pois avaliou-se que a
proposta é bastante vantajosa para os
servidores. Porém, o pedido do Sindicato
junto 4ª Vara da Fazenda, condiciona a
desistência da ação à comprovação efetiva
do pagamento realizado.
Os servidores devem se lembrar de
que o ajuizamento se deu em virtude de
o pedido administrativo ser indeferido
pela administração do TJ da época. O
número dos autos em questão é 008024/
38.2010.8.16.0004.

Diretores do Sindijus-PR se reunem com Cid Cordeiro, supervisor-técnico do Dieese

Data base garante reajuste dos servidores
Os projetos de Lei, que aplicam o reajuste nos salários e vencimentos de servidores e aposentados do Foro Extrajudicial, garantem uma política mínima para
a data base da categoria.
Reivindicação de muitos anos,
a reposição da inflação está garantida desde 2006, quando o

Sindijus-PR negociou com a administração as reposições anuais. “Ainda
temos quase 70% de perdas, de reajustes que não foram aplicados entre 1998 e 2005. Essa política é importante para não defasar o vencimento e muito menos deixa-lo menor, já que em todo ano há inflação”, diz José Roberto Pereira, co-

ordenador-geral do Sindijus-PR.
Neste ano, o projeto nº 218/12
vai reajustar os vencimentos dos
servidores em 5,1%, compreendendo o periodo de junho de 2011 até
maio de 2012. Já o 219/12 repõe
as perdas salariais dos proventos dos
serventuários do Foro Extrajudicial
em 11,93%, de junho de 2010 à maio

de 2012.
Sobre as perdas, José Roberto
explica que existe um pedido do
Sindicato no TJ para que essas
perdas sejam incorporadas aos salários de todos os servidores.
“Apresentamos a nossa reivindicação e estamos esperamos um
posicionamento do TJ”, diz.
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MOBILIZAÇÃO Encontros Regionais são essenciais para unificação da categoria

Debates com os servidores referente ao
Plano de Carreira continuam
ando continuidade na
sequência dos Encontros Regionais, a direção do Sindijus-PR vem destacando as atividades realizadas até
agora para conquistar o Plano de
Carreira, tanto na Comissão,
quanto nas comarcas do interior,
capital e região metropolitana de
Curitiba.
Os servidores presentes contribuem apresentando suas dúvidas e sugestões. Na proposta elaborada pelo Sindijus-PR, o Plano
de Carreira irá alterar as últimas
leis.
Na oportunidade, o Sindicato destacou o momento francamente positivo para os servidores obterem melhorias significativas nas condições de trabalho.
Tendo em vista, o compromisso
do Tribunal em resolver diversos
problemas e encaminhar um Plano elaborado em conjunto com
os servidores, através da representação sindical na comissão
constituída para esse fim.
Dessa forma, lançou a todos
um chamado à mobilização e à
sindicalização, pois a organização coletiva é essencial para que
as demandas da categoria sejam
efetivamente atendidas pelo TJ.
“Há que se destacar o bom número de servidores presentes
nos encontros, isso demonstra o
interesse dos trabalhadores em
lutar pela conquista do Plano de
Carreira”, disse José Roberto
Pereira, coordenador-geral do
Sindijus-PR e integrante da Comissão do Plano de Carreira. José
Roberto lembrou que as perguntas e sugestões da categoria
serão encaminhadas à comissão.
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PREFEITURA HOMENAGEIAPOLÍTICOS ELEITOS EM
60 ANOS DE HISTÓRIA DE FRANCISCO BELTRÃO

9ª reunião da
Comissão do
Plano de Carreira
No dia 26 de junho, aconteceu a 9ª reunião da Comissão do
Plano de Carreira no Tribunal de
Justiça. No encontro, o SindijusPR e Assojepar apresentaram
uma Minuta de Anteprojeto de
Lei para criação do cargo de
Oficial de Justiça Avaliador, com
garantia da permanência dos
atuais técnicos cumpridores de
mandados em suas funções, inclusive com o aproveitamento
dos futuros técnicos que poderão vir a ser indicados para o
cumprimento de mandados.
Os integrantes concluíram
definitivamente os seguintes
pontos: a transformação dos
cargos dos técnicos de secretaria em técnicos judiciários;
a transformação dos cargos das
atuais agentes de limpeza em
agentes judiciários; e a incorporação da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) para
técnicos e analistas.
Na próxima reunião deverão
ser apresentadas as Minutas dos
Anteprojetos referentes aos
pontos citados acima, bem
como, os estudos de impacto financeiro para o estabelecimento do Adicional de Qualificação,
da Incorporação da Vantagem
Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), os valores das chefias e supervisões para as Secretarias do Foro Judicial, e das
chefias de Divisão e de seção
da Secretaria do TJ.

Comemorando
o 60º aniversário de emancipação político-administrativa de
Francisco Beltrão, a Prefeitura da cidade
realizou no dia
31 de maio, homenagem aos Políticos Eleitos do
Município, em reconhecimento ao trabalho público e
dedicação ao município. Um dos homenageados foi o
diretor do Sindijus-PR, Clovis Menger, eleito vereador
em 1997. Ele recebeu o livro “Políticos Eleitos”, que
apresenta a galeria dos homenageados, com dados
biográficos e respectivos mandatos.
Fonte: Prefeitura de Francisco Beltrão

DIRETOR DO SINDIJUS-PR É HOMENAGEADO
EM SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
No dia 25 de
maio, a Prefeitura de Santo
Antônio da Platina realizou
cerimônia solene em comemoração aos 83
anos de instalação da Comarca, no Município. O diretor do Sindijus-PR e cartorário na comarca, Airton Dias
de Oliveira, foi um dos homenageados.
Fonte: Norte Pioneiro Diário e foto de Priscila Mota

SINDIJUS-PR PARABENIZA APOSENTADA PELA
SUA DEDICAÇÃO NAS LUTAS
Após anos de trabalho e
dedicação, a servidora aposentada do Extrajudicial,
Julia Giovannetti com seus 95
anos continua participando
das atividades do Sindijus-PR,
dando o seu apoio.
O Sindijus-PR aproveita a
oportunidade e parabeniza
todos os aposentados pela
garra e luta. Lembrando a
força desses trabalhadores
combativos, manifestamos aqui o nossa homenagem.
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TJ-DF AUTORIZA JORNADA EM PERIODO NOTURNO
Portaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal autorizou o horário de trabalho diferenciado para os analistas judiciários, área Judiciária, especialidade Execução de Mandados. O documento foi publicado no dia
13 junho. Assim, os oficiais de Justiça irão trabalhar,
sem prejuízo do expediente regular, em horário diferenciado. Com isso, fica garantido “a percepção de
adicional referente a horas trabalhadas no período noturno, mediante registro feito pelo superior imediato
no sistema eletrônico de frequência”.

Sindijus-PR convoca reunião
da Colegiada para dia 20 de
julho em Maringá
Gustavo Vidal

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
O presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
ministro Ayres Britto, criou um grupo de trabalho para
analisar a necessidade de regulamentação da Lei de
Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) no Poder Judiciário. A medida está na Portaria 80, publicada na
última terça-feira (12). O conselheiro Wellington Saraiva, ouvidor do CNJ, presidirá o grupo. Ele explicou
que o trabalho consistirá na análise da lei para identificar os pontos que precisam de esclarecimentos ou
regulamentação para melhor aplicação por parte dos
tribunais. O esforço subsidiará uma proposta de resolução, a ser submetida ao Plenário do Conselho.

Pâmela Mendes Leony

SINDIJUS-PR BUSCA INFORMAÇÕES SOBRE O
ANDAMENTO DOS PROJETOS DO SAIJ E VEP

Diretores da Executiva do Sindijus-PR reunidos na sede urbana

urante a reunião da
Executiva do SindijusPR que aconteceu no
dia 21 de junho, ficou estabelecido que a Diretoria Colegiada
irá se reunir no dia 20 de julho
em Maringá, onde o colegiado
encaminhará questões referentes
à negociação do Plano de Carreira
e das reivindicações da categoria.

(Cascavel), Aristeu Nunes (Cianorte) Edson Fernando (Foz do
Iguaçu), Luíza Narduci (Paranavaí), Natan Jardim (Campo
Mourão), Carlito de Azevedo
(Maringá) e Clóvis Menger
(Fran-cisco Beltrão). A primeira
reunião da comissão será realizada no dia 21 de julho também
em Maringá.

Conselho Fiscal analisa contas do Sindijus-PR
Pâmela Mendes Leony

Adivaldo Rosa, diretor do Sindijus-PR e Rosanna
Ventura, da executiva estiveram no gabinete da
Presidência do Tribunal de Justiça (TJ). Na oportunidade
conversaram com Assessoria da Presidência sobre
andamentos dos projetos do SAIJ (engloba profissionais
e motoristas) e da VEP. Esses setores de trabalho tiveram perdas com o novo enquadramento ocorrido em
2011, com a Lei 16748/2010, pois recebiam risco de
vida e na oportunidade a vantagem foi cortada. Segundo informações, os projetos de lei estão em fase de
conclusão e nos próximos dias serão apresentados ao
presidente do TJ, quando deverão ser encaminhados
ao Órgão Especial. Adivaldo lembra que na última
reunião com o presidente Miguel Kfouri, ele afirmou
que o Sindijus-PR vai tomar conhecimento da mensagem antes de ser encaminhada ao Órgão Especial.

Os diretores da Executiva,
também discutiram sobre a formação de uma comissão para
estudar a possibilidade de aquisição, pelo Sindijus-PR, de sede
de lazer e recreação no interior
do Estado e litoral.
Para dar andamento a esse
projeto, foram nomeados os
servidores: Itacir A. dos Santos

O Conselho Fiscal do Sindijus-PR se
reuniu no dia 22 para iniciar a análise
das contas do Sindicato. Esta é
primeira reunião dos integrantes
desde a Eleição em dezembro de
2011. Eles receberam todos os
documentos da movimentação financeira referente aos últimos meses.
Nesta primeira reunião ficou definido
que o servidor João Correia Damásio
Filho será o presidente do conselho.
E o secretário será Geremias Moraes
Wos.
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Sindijus-PR realiza Tijup em novembro
Jogos serão realizados em parceria com a Associação dos Magistrados do Paraná
Gustavo Vidal

Último torneio realizado pelo Sindijus-PR foi em 2008, em Curitiba

A Associação Banestado foi
o local escolhido pelo
Sindijus-PR para sediar o
12º Torneio Interjudiciário do

Paraná (Tijup). Os jogos acontecerão entre os dias 02 e 04 de
novembro, aproveitando o feriado de Finados.

Com sede na Praia de Leste,
em Pontal do Paraná, a associação tem estrutura suficiente para
acomodar todos os participantes,
além de oferecer espaço adequado para a disputa de algumas modalidades. Outras atividades poderão ser desenvolvidas em locais próximos.
O Tijup deste ano terá a organização do Sindijus-PR em conjunto com a Associação dos Magistrados do Paraná (Amapar). O Sindicato também está em contato
com a Ordem dos Advogados
(OAB-PR) e Ministério Público para
participarem juntamente com os
servidores do Judiciário.

INSCRIÇÕES
As inscrições para o Tijup
terão início em 1º de setembro. Até lá, o Sindijus-PR divulgará mais informações sobre os jogos.
HOSPEDAGEM
A Associação Banestado está
reservada para o Sindijus-PR,
mas cada delegação das comarcas participantes será responsável pelos gastos com a hospedagem e alimentação. A organização arcará com os demais gastos para a realização do
Tijup, como arbitragem e locais
de jogos.

TJ vai licitar novo Fórum de Maringá
Após dois tremores em
menos de dois meses, o Tribunal de Justiça confirmou
a licitação para a construção do novo Fórum de
Maringá.
No dia 19 de junho, o
prédio da comarca voltou a
balançar, assustando servidores e a população. O Corpo de Bombeiros foi chamado e evacuou o fórum. Após
a vistoria o edifício foi liberado. Outro tremor já
havia ocorrido em abril.
O Sindijus-PR chegou a

TRF confirma
porte de arma
para oficial de
Justiça
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1)
confirmou a liminar concedida em favor do ofici-

conversar com o TJ sobre
as soluções que seriam encaminhadas para resolver o
problema. Um dia após ao
tremor, o Tribunal enviou
o secretário Acir Bueno de
Camargo e o engenheiro
Cornelius Unruh, do Departamento de Engenharia,
para avaliar a situação pessoalmente. Acompanhados
de representantes da Defesa Civil, Sanepar, Corpo de
Bombeiros e Departamento
de Engenharia da Universidade Estadual de Maringá

(UEM), vistoriaram o prédio e verificaram os danos
causados.
Mesmo liberado pela Defesa Civil, os servidores continuam apreensivos em trabalhar no prédio. Novas rachaduras foram encontradas
após o tremor. O SindijusPR vai acompanhar o andamento e buscar rapidez no
processo de construção do
novo Fórum para que os trabalhadores voltem a realizar suas atividades num ambiente tranquilo e com boa

estrutura.
Segundo TJ, os projetos
complementares do novo
Fórum da comarca já foram
entregues e a licitação da
obra está prevista para o
final de julho.
O projeto foi desenvolvido por arquitetos do Departamento de Engenharia
e Arquitetura do Tribunal
de Justiça. O projeto executivo compatibilizado e os
projetos complementares
foram criados pela empresa SOBE Arquitetura.

al de Justiça, Marcus
Vinicius Ataide de Souza, do
TJ-DFT, que teve garantido o direito de portar arma
de fogo para defesa pessoal, independentemente de
estar trabalhando.
Ao conceder a liminar,
no mês de abril, a juíza da
16ª Vara Federal concordou
que o oficial cumpria as

exigências para portar a
arma.
A União recorreu ao
TRF1 através de agravo de
instrumento, mas o relator
do caso entendeu que
liminar foi concedida tendo
em vista a natureza das atividades, eminentemente de
risco, exercidas por servidor publico que executa or-

dens judiciais.
O relator ressaltou
que a Lei n. 10.826/2003
estabeleceu requisitos
para que o indivíduo possa portar arma de fogo.
O TRF1 também confirmou que a função de oficial de Justiça está enquadrada como atividade
de risco.

Servidores do
RS entram
em greve
O servidores do Judiciário do Rio Grande do
Sul iniciaram no dia 27
de junho greve em todo
o Estado. Segundo o comando de greve, 70% das
comarcas aderiram ao
movimento. Em Porto
Alegre, a concentração
está sendo em frente ao
fórum Central e nos regionais, que estão paralisados.
Reuniões com a administração estão agendadas
para negociar a pauta de
reivindicações. Os servidores querem recuperar as
perdas salariais, hoje em
46%; a inflação anual garantida em lei e a Database; além do Plano de
Cargos e Salários; jornada de 7 horas; auxílio-refeição de R$ 900,00 e extensivo aos aposentados e
a criação de um calendário de preenchimento dos
cargos vagos.
O primeiro dia de greve marcou o apoio de diversas entidades ao movimento: Simpe, Aprojus,
CUT-RS, ASJ, Federação
dos Bancários, Contracs,
Aboheris, entre outras.
Durante a panfleteação
em frente aos fóruns foram diveras as manifestações da sociedade, cobrando melhorias no Judiciário
e apoiando o movimento
dos servidores.
O Sindijus-PR apoia o
movimento grevista dos
servidores. Os paranaenses devem se identificar
com as reivindicações dos
trabalhadores gauchos, já
que estamos em negociação para garantir o Plano
de Carreira. Por aqui, já
conquistamos a a jornada
e o auxílio-alimentação.
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TRAGÉDIA Desde 1998, rodovias registraram média de 25 acidentes por dia

Estrada da dor

05 de julho

Em 14 anos, estradas pedagiadas registram quase seis mil mortos no Paraná
á pouco mais de um
mês, um grave acidente na BR 376 levou a
vida de três funcionários do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ).
Voltando de uma atividade, o carro dos servidores colidiu de frente com um caminhão. Infelizmente, a morte desses trabalhadores
faz parte de uma triste estatística:
o aumento de acidentes nas rodovias pedagiadas paranaenses.
Entre 1998, ano de início da
cobrança do pedágio, e 2011
ocorreram 126 mil acidentes,
que deixaram 86.991 feridos e
5.824 mortos. Apenas no ano
passado foram mais de 11 mil acidentes, com 477 vítimas fatais.
Esses 14 anos tiveram em média
nove mil acidentes por ano, ou
750 por mês, cerca de 25 por dia.
“É um número altíssimo se
levarmos em consideração que a
população paga para utilizar as
estradas e não recebem de volta
as melhorias”, afirma Rosanna,
diretora do Sindijus-PR. “A sociedade precisa se unir aos movimentos contrários ao pedágio para
mudarmos essa situação. Famílias são destruídas, e sofremos a dor
dessas perdas devido à falta de
manutenção e investimentos nas
rodovias”, reforça.

Hoje as estradas estão mal conservadas, não houve duplicação
das rodovias mais movimentadas,
e isto é resultado dos contratos celebrados entre o governo e as concessionárias, que garantem uma
alta taxa de retorno de 12% às empresas, sem exigir delas a contrapartida da excelência dos serviços
prestados à população.
É necessário que se adotem
medidas urgentes para garantir
que o povo paranaense disponha de rodovias boas e seguras.
PRIVATIZAÇÃO
O descaso do governo e a falta
de investimentos nas rodovias
paranaenses, caminhou para a

privatização das estradas em 1998.
O então governador Jaime Lerner
repassou os principais e mais movimentados trechos das estradas à
iniciativa privada. Sob o discurso
de “melhorar a malha viária
paranaense”, que é um dever do
estado em manter as rodovias,
Lerner pedagiou quilômetros, repassando o alto preço aos motoristas.
Com o compromisso de melhorar e duplicar estradas, as concessionárias se agarram ao contrato assinado com o estado. Com
multas exorbitantes, nada é feito
para mudar os contratos. Mesmo
com movimentos contrários à cobrança e tentativas infrutíferas de
baixar os preços, os paranaenses
continuam pagando caro. Além
disso, falta transparência sobre a
arrecadação das concessionárias.

Recentemente o Tribunal de
Contas da União (TCU) estabeleceu um prazo de 360 dias para
que os contratos com as concessionárias sejam revistos (já se
passaram quase três meses).
AUDIÊNCIA PÚBLICA
O Movimento contra o Pedágio promove no dia 4 de julho uma
audiência pública, com a presença do presidente do Tribunal de
Contas do Estado (TCE), Fernando
Guimarães, que apresentará o relatório do órgão sobre os contratos do pedágio paranaense. Há
dois meses, o TCE defendeu a
redução em 22% da tarifa num
trecho da BR-277. A audiência será
realizada no plenarinho da Assembleia Legislativa, a partir das 09
horas.

Dia Internacional do
Cooperativismo

07 de julho
Dia Internacional da
Mulher Negra Latino
Americana e Caribenha

07 de julho
Dia da Liberdade de
Imprensa

14 de julho
O Fórum Paranaense de
Resgate da Verdade,
Memória e Justiça realizará em Curitiba, a 1ª
Plenária Estadual para
debater a ampliação do
movimento em todas as
regiões do Estado. A
Plenária irá acontecer das
9 horas às 17 horas na
sede da APP-Sindicato
(Avenida Iguaçu nº 880)

16 de julho
Reunião da Comissão do
Plano de Carreira

17 de julho
Dia do Funcionário
Público Aposentado

20 de julho

SINDIJUS-PR LANÇA CARTILHA SOBRE ASSÉDIO MORAL
O Sindijus-PR fará o lançamento da
Cartilha sobre o Assédio Moral em Maringá.
O evento acontecerá no dia 20 de julho,
no Tribunal do Júri da comarca, às 19h30.
A cartilha tem objetivo de orientar e
conscientizar os servidores desta prática.
Para a diretora do Sindijus-PR, Rosanna
Ventura explicou que deve se tornar mais

claro para os servidores, pois o assunto é
complexo e temos a necessidade de absorver
mais informações para poder combater essa
prática.
“O assédio moral tem que ser combatido
de forma coletiva e solidária, o Sindicato é
a maior arma nessa luta para os servidores”,
ressaltou.

Reunião da Diretoria
Colegiada do Sindijus-PR
em Maringá

20 de julho
Lançamento da Cartilha
sobre Assédio Moral do
Sindijus-PR em Maringá

28 de julho
Fundação da CUT

