Sindijus-PR negocia reivindicações com o presidente do TJ
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Servidores terão recesso
no final do ano
Os plantões serão estabelecidos pela chefia hierárquicas dos locais de trabalho

Auxílio-saúde
beneficiará
aposentados
do Tribunal
Página 4

epois de muita insistência nos
últimos anos e inúmeros
pedidos, o Sindijus-PR conquistou o recesso de final de ano para os
servidores. O presidente do Tribunal de
Justiça (TJ), Miguel Kfouri Neto,
confirmou no dia 17 que atenderá ao
pedido do Sindicato e dará o recesso no
Judiciário paranaense, declarando que
“era injusto os juízes terem o recesso e
os servidores não”.
O Sindijus-PR foi informado na terçafeira passada (18) pelo TJ de que o recesso
de final de ano será entre os dias 20 de
dezembro e 06 de janeiro. Os critérios
para estabelecer o recesso serão os
mesmos utilizados pela Justiça Federal,
devendo ser aplicado regime de plantão

para os atendimentos urgentes, tanto no
foro judicial quanto nos setores administrativos do TJ.
Com relação às escalas, esses plantões
serão determinados, nos fóruns, pelos
juízes diretores e no segundo grau pelos
chefes de departamentos. O recesso se
inicia no dia 20 de dezembro, pois no
dia 19 é feriado estadual, quando se
comemora a Emancipação Política do
Estado.
“Essa é mais uma vitória de toda a
categoria, pois há anos estamos reivindicando o recesso de final de ano,
nunca fomos atendidos, finalmente este
ano tivemos o nosso pedido deferido”,
destaca José Roberto Pereira, coordenador-geral do Sindijus-PR.

ELEIÇÕES
Conheça as
propostas das
três chapas
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Campanha reforça a luta pelo
Plano de Carreira
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EDITORIAL

Democracia Sindical
verdade, esse conceito
existe e são muitos os
estudiosos acerca do
assunto. E por mais
estranho que possa parecer, os
trabalhadores do Judiciário
paranaense participam desta
formulação.
Isso fica claro com o crescimento da Entidade que os
representa, o Sindijus-PR.
Criado no dia 08 de dezembro
de 1988, bem no dia da Justiça,
ensolarado e sem nuvens, já
deixava transparecer que teria
um caminho promissor pela
frente. São 23 anos de muita
luta e principalmente, apesar
de algumas derrapagens, muitas
conquistas.
A representatividade e responsabilidade política de seus
dirigentes exerceram um papel
central nesta evolução. Sempre
foi uma relação de mão dupla,
onde foi se moldando mutuamente sua identidade.
As direções que por ele
passaram sempre buscaram
representar o interesse da base.
Nos dias atuais esta representação tem se avolumado, o
número de dirigentes e representantes de base cresceu
bastante em âmbito estadual. As
deliberações são tomadas por
meio de inúmeras atividades,
dentre elas as habituais assembleias gerais, plenárias, seminários, congressos e nos últimos

OBRIGADA

PARABÉNS
Gostaria de parabenizar pela
garra e luta de todos vocês,
somente assim poderemos concretizar antigas reivindicações.

J.O.
RECESSO

períodos com encontros por
categoria. Buscando assim, ao
invés de pensar pelos trabalhadores ou “guiá-los” para seus
“verdadeiros” interesses, saber
quais são esses interesses e
reivindicações.
Tudo isso só faz aumentar a
respeitabilidade de outros
segmentos em todos os níveis
para com o Sindijus-PR.
A democracia sindical deve
ser exercida com respeito aos
aspectos coorporativos das
categorias que formam a sua
base sindical, mas, prudentemente, jamais se enclausurar
em seus interesses como se
fossem únicos, constituídos
por uma corporação ilhada que
está dissociada de todos os
acontecimentos políticos, econômicos e sociais deste mundo
globalizado.
O respeito às várias correntes
de pensamentos que compõem
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esta corporação deve ser a
premissa por ela adotada. Buscar
entender a conjuntura e seus
desdobramentos faz parte da
verdadeira democracia sindical.
Respeitar as regras impostas por
seus estatutos e as deliberações
advindas de suas diretrizes
também. Tudo é passível de
modificação, desde que passem
pelo conhecimento e discussão
dos interessados.
A não concordância e a
vontade de mudança devem ser
exercidas dentro dos parâmetros
de respeitabilidade e civilidade,
afinal não existe dono da verdade e quem se julga detentor
dessa verdade não pode compor
ou representar uma corporação.
Tudo deve ser apresentado e
discutido dentro das esferas e
regras previamente estabelecidas.
É isso que o Sindijus-PR tem
procurado fazer.

SISTEMA DIRETIVO
Conselho Executivo
coordenador-geral: José Roberto Pereira; secretário-geral: Mário Cândido de Oliveira;
Ademir Aparecida Pinto; Airton de Oliveira; Caetano Zaganini; Clóvis Menger; David
Machado; Edson Fernando da Silva; Maria Dulcinéia F. Del Rios; Rosana de Freitas Diniz.
Conselho Deliberativo
Adenilza Rocha Augusto; Adivaldo Rosa; Aldo Bonato; Aldoino Fedrigo; Amauri da Silva;
Amauri da Silva Fernandes; André Guilherme de Freitas; Ângelo José Sasso; Antonio Carlos
Datto; Antonio Marcos dos Santos; Antonio Marcos Pacheco; Antonio Ribeiro Neto; Aristeu
Nunes; Benedita Estracer Zioli; César Conrado de Souza Neto; Daltron Moreira Rocha; Dario
Aparecido da Costa; Davi Aguiar de Andrade; Diógenes Nunes de Souza; Dirce Leni da Rosa;
Dorian Aparecida Damaceno; Edson Luiz Futerko; Edson Prado Lima; Irineu Goveia; Itacir
Antunes dos Santos; José Panisson; Josevaldo Moreira Alves; Jurandir Moreira Vilas Boas
Junior; Lizete Ramos Cancela; Lourival dos Santos Cordeiro Junior; Lucinei Luiz Guimarães;
Luiz Carlos Lopes; Luiza Narduci Pereira; Marcello de Oliveira; Márcia Regina Mosquer
Ripula; Marco Antonio Cremonez; Marcos Henrique Romualdo da Silva; Maria Emilia Martins;
Maria Madalena de Oliveira; Mario Sérgio dos Santos; Mary Claudia Hetka Dubieli; Neli Maria

Venho dar os parabéns a
toda equipe do Sindijus-PR
por mais essa conquista, de
os servidores terem direito
como todos a recesso no final de ano. Demorou mas
conseguimos, valeu Sindicato, tenho muito orgulho de
fazer parte.

J.C.
AGRADECIMENTO
Sou aposentado e fiquei muito
contente com as notícias recebidas pelo site. Quero, nesta
oportunidade, de coração,
agradecer o que vocês do Sindicato, conseguiram junto ao
presidente. Quero lhe comunicar que, dias atrás entrei em
contato o desembargador José
Augusto Gomes Aniceto, pessoa com quem trabalhei durante 15 anos, que falou com o
presidente. Lógico, que será
bom para todos. Mas, no meu
caso, será imensamente necessário. Pois preciso fazer o plano de saúde para checar uma
prótese que implantei no
fêmur-bacia. Novamente, muito obrigado a todos vocês.

Glória a Deus a esse auxílio-saúde. Gasto em média
R$ 400,00 a 500,00 com
medicamentos. Me ajudará
muito. Que Deus abençõe
nosso sindicato, e aqueles
que lutam por nós, e também ao presidente do Tribunal de Justiça, por reconhecer que precisamos disso. Obrigada a todos.

N.K.
PRESCRIÇÃO
Já não basta tantos anos de
pesadelos pela essa ação do
53,06%, agora aparecem os
engraçadinhos para que façam
acreditar que foi prescrita. O
que esses estão ganhando com
isso? Será que é político mesmo. Tenho dúvidas. Confio no
nosso advogado que defenderá um direito que é nosso.
Muito obrigada pelas informações Sindijus-PR.

D.G.O.
PLANO

DE

CARREIRA

E lá vamos nos em mais uma
luta pelo Plano de Carreira.
O Sindijus-PR tem todo o meu
apoio nessa nova campanha.
Na última, senão conquistamos um plano de fato, alcançamos os reajustes com a
implantação do PCS. Estamos
juntos nesta luta e vamos até
a vitória.

J.A.

P.G.
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As
idéias expostas pelas cartas não refletem a opinião do jornal.
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Paes; Rosangela Zilliotto; Rui Artur de Aguiar; Sidney Prado Lima; Silvana Claudia Barreiro; Tereza Maria Miranda
Carvalho; Vaner Galli; Vilma Aparecida Demori; Virginia de Moraes Freire e Zeli Martins Fontoura.
Conselho Fiscal
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SINDIJUS-PR negocia reivindicações dos servidores com a administração

Orçamento do TJ em 2012 deve ser de R$ 1.3 bi
Com esses recursos, o Tribunal poderá implantar um Plano de Carreira para os servidores

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Kfouri confirmou que o anteprotejo de
lei será encaminhado à Assembleia
Legislativa nesta semana prevendo o valor
de 400 reais para os servidores. Ele
reafirmou não ser possível equiparar com
a magistratura nesse momento. “Essa
diferença para o valor dos magistrados, que
recebem R$ 630, irá diminuir com o
tempo. Hoje não temos orçamento
suficiente”, disse o presidente. O SindijusPR deverá protocolar ainda esta semana,

Pâmela Mendes Leony

o último dia 17, o Sindijus-PR
participou de reunião de
negociação com o presidente do
Tribunal de Justiça, Miguel Kfouri
Neto, para tratar da Pauta de Reivindicações
dos servidores. O presidente abriu a
reunião apresentando o número esperado
para o orçamento do TJ em 2012. Segundo
Kfouri, as estimativas do Tribunal é que o
repasse do ano que vem atinja quase R$
1.3 bilhão, o suficiente para por em prática
ações “para corrigir as distorções entre
carreiras no TJ”.
Para o Sindijus-PR, esse montante
pode garantir a implantação de um Plano
de Carreira que beneficie todos os
servidores. “Apresentamos a nossa
reivindicação do Plano de Carreira e o
presidente solicitou uma proposta dos
trabalhadores”, explica José Roberto
Pereira, coordenador-geral do SindijusPR. “Essa proposta, além de por fim à
distorção mencionada pelo presidente,
deve garantir uma carreira para toda a
categoria “, afirmou.
Na última Assembléia Geral, a categoria
aprovou uma campanha para reforçar a luta
pelo Plano de Carreira. A campanha foi
lançada na semana passada, e a direção do
Sindijus-PR vai percorrer os locais de
trabalho da capital e interior para discutir
a proposta que será apresentada à
administração, dentro do menor espaço de
tempo possível.

Foi protocolado na quartafeira (19) no TJ pedido oficial
para criação de uma comissão,
com a participação do SindijusPR, representante de classe
para a construção de uma
proposta de Plano de Carreira,
conforme discutido com o
presidente do TJ na última
segunda-feira (17). O
expediente protocolado sob
número 0383261/2011.

Servidores durante a reunião com o presidente

pedido de extensão do auxílio alimentação
aos aposentados e pensionistas.

recursos também pode garantir o reajuste
de 6,5% aos aposentados do Extrajudicial.

PARANAPREVIDÊNCIA
O presidente também atendeu ao
pedido do Sindijus-PR e incluiu um
representante dos servidores na
Comissão que revisará o convênio com
o órgão previdenciário. “Esta será mais
uma oportunidade para corrigirmos os
equívocos que a Paranaprevidência
causa com os benefícios dos
aposentados e pensionistas”, diz José
Roberto, lembrando que as pensionistas
ainda não receberam os atrasados da
URV e que até hoje os aposentados
recebem seus proventos com quase 60
dias de atraso.

SAIJ/VEP
Em relação ao SAIJ/VEP e motoristas, o
presidente determinou ao juiz auxiliar
Frederico Mendes Junior que conversasse
com o desembargador Fernando Bodziak
para que informe a Presidência qual a
proposta para solucionar essa questão.

URV
Sobre os atrasados da URV, o SindijusPR solicitou a antecipação de parcelas até o
final do ano. O presidente disse ser
possível. “Estamos negociando com o
Executivo a liberação dos 100 milhões de
reais que estão condicionados ao orçamento
do governo”, disse Kfouri. A liberação desses

Comissão para
discutir o
Plano de Carreira

APOSENTADORIA ESPECIAL
Sobre a aposentadoria especial, em
virtude da vitória do Sindijus-PR no
Mandado de Injunção 1971, o presidente
determinou que se verificasse junto a
Secretaria de Administração do Governo
como eles estão procedendo, para que o
TJ também possa fornecer o laudo
profissiográfico.
OFICIAIS DE JUSTIÇA
Sobre a Gratificação de Atividade
Externa, o presidente determinou que a
questão seja tratada na Corregedoria,
devendo o projeto e também a estimativa
de impacto financeiro ser analisada pelo

corregedor.
Foi designada uma comissão, sob a
presidência do desembargador Vitor para
tratar sobre a Central de Mandados. A
Assojepar faz parte da comissão e participará
de uma reunião no dia 26 de outubro. Foi
determinado pelo presidente que fosse
ouvido o Funjus, quanto a possibilidade de
contratação de servidores para estruturar
as futuras centrais de mandados.
Por fim, a questão da correção das
custas. O assunto será tratado com o
desembargador Xisto, para correção das
custas dos oficiais de Justiça com base na
lei 6149/70, o pedido já foi encaminhado
pela Assojepar.
Sobre outras reivindicações, o
presidente disse que as relotações, por
enquanto, continuarão sendo feitas
analisando caso a caso. As questões das
alterações nas leis 16023 e 16024,
progressões e regulamentação das
gratificações o presidente disse que
aguarda as propostas da Secretaria e os
impactos financeiros para conversar com
o Sindicato.
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CATEGORIA delibera que é hora de união para buscar o sonho antigo

Em assembleia, servidores decidem
intensificar a luta pelo Plano de Carreira
Presidente do TJ atende pedido
do Sindijus-PR e vai pagar
Auxílio-Saúde aos aposentados

Servidores em votação durante a assembleia

O sonho do Sindijus-PR e dos servidores
pela implantação de um Plano de Carreira
é antigo! O Sindicato sempre incluiu essa
reivindicação em suas pautas. Também,
sempre debateu o tema nas negociações
com o Tribunal de Justiça (TJ). Seguindo
este caminho a Assembleia Geral realizada
no final do mês de setembro, dia 30, em
Curitiba, aprovou a proposta apresentada
pela diretoria do Sindijus-PR de jogar todo
o peso possível para reforçar essa luta.
A direção do Sindijus-PR entende que
a conquista de um Plano de Carreira pode
servir de motivação para que os servidores
permaneçam no quadro. Desse modo, a
proposta aprovada por unanimidade vai
intensificar a luta com uma campanha a
ser deflagrada imediatamente.
José Roberto Pereira, coordenadorgeral do Sindijus-PR, avaliou o andamento das negociações com o TJ e disse:
“o momento de lutarmos pelo plano é
agora, pois já esperamos 120 anos e temos
que aproveitar essa abertura de
negociações com o Tribunal, o que pode
nos ajudar muito”. Ele completou
dizendo que o plano de carreira “vai dar
a evolução profissional que os servidores
precisam”.
Já o oficial de justiça Itacir Antunes dos
Santos, da comarca de Cascavel e integrante
da direção do Sindijus-PR, entende que

através do plano “é que vamos conquistar
um novo patamar, pois precisamos olhar
para frente e buscar o objetivo maior, que
é a nossa valorização”.
A direção do Sindijus-PR já está
elaborando um calendário para discutir
o Plano de Carreira em todas comarcas
do Estado a fim de que todos possam
ajudar a reformular a proposta construída
no ano passado. Concluído os trabalhos,
o Sindijus-PR vai apresentar o projeto ao
TJ e continuar a mobilizar a categoria para
que, enfim, o sonho se torne uma
realidade.
VIII CONGRESSO NACIONAL DA
CATEGORIA
Na assembleia também elegeram os
delegados e observadores que participarão do VIII Congresso Nacional da
Categoria (Conseju) que acontecerá de
10 a 13 de novembro. Sendo eles: Mário
Cândido de Oliveira, David Machado,
Ademir Aparecida Pinto, Caetano
Zaganini, Edson Fernando, Maria Emília
Martins, Clóvis Menger, Maria Dulcinéia
F. G. Del Rios, Eduardo Bittencourt de
Paula, Rui Arthur de Aguiar, Marcello de
Oliveira, Luiza Narduci, Herivelton
Carlos Nunes, Mário Montanha, Esio Luiz
Raseh, Paulo Paulino Rodrigues, Jair R.
Gomes e Pierina de Martini.

Em reunião realizada no dia 17,
entre diretores do Sindijus-PR e o Tribunal de Justiça (TJ-PR), presidente
Miguel Kfouri Neto garantiu que o benefício do auxílio-saúde será estendido também aos aposentados.
Kfouri disse que os estudos iniciais apontavam a possibilidade de pagamento somente aos servidores que
estão na ativa. No entanto, disse que
reviu sua posição levando em conta
que são os aposentados que tem mais
despesas com medicamentos, assim

vai incluí-los entre os beneficiados
com o Auxílio-Saúde. Disse que, em
princípio será aplicada a mesma
tabela dos servidores da ativa e que
o benefício vai entrar em vigor em
fevereiro de 2012. O projeto vai
ser encaminhado à Assembleia
Legislativa.
Segue abaixo a tabela com os
valores definidos que irão obedecer às faixas etárias informadas e
naqueles valores podem ser incluídos os dependentes.
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SINDIJUS-PR discute proposta com os servidores

Lançada campanha pelo
Plano de Carreira
A direção colegiada do
Sindijus-PR se reuniu na
última sexta-feira (14)
para organizar a luta pelo
Plano de Carreira. José
Roberto Pereira, coordenador-geral do SindijusPR apresentou o estudo
elaborado pela assessoria
jurídica do Sindicato que
fundamentou o pedido
na Constituição Federal e
o que já decidiu o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) sobre planos de
carreiras para os servidores. A proposta foi
aprovada pela Colegiada
e entregue no dia 17 ao
presidente do Tribunal
de Justiça (TJ), Miguel
Kfouri Neto durante
audiência.
José Roberto entende que
“agora é hora de pedir a constituição de uma comissão para
estudar um Plano de Carreira
para a categoria, pois já decorreu quase um ano da nova
administração do TJ e há um
bom entendimento entre o
Sindijus-PR e o TJ”.
A colegiada do Sindijus-PR
analisou várias ações para envolver
a categoria na campanha pelo
Plano junto aos servidores, onde
estão acontecendo plenárias no
Estado todo. As plenárias servem
para aprofundar a construção do
projeto junto à categoria que,
segundo José Roberto, para
conquistar o Plano de Carreira “a
categoria tem que estar unida, pois
só juntos temos força para lutar e
conquistar mais uma vitória para
todos, para a vida toda”. Para José
Roberto “precisamos mobilizar a

categoria para mais esta
conquista”. Segundo ele, Sindicato se preparou para esta, que é
a mais importante batalha da vida
profissional dos servidores. “O
Plano de carreira é uma vitória
para todos, para a vida toda.
Participe das atividades dessa
luta”, enfatizou.
Por isso, o Sindijus-PR está
iniciando uma campanha publicitária em prol da luta pela
implantação do Plano de Carreira para os servidores do Poder
Judiciário do Paraná. Portanto,
no dia 18, Sindijus-PR começou
a percorrer os locais de trabalho
da capital e interior para apresentar os materiais de
campanha, que envolvem a
utilização de cartazes, adesivos
de peito e camisetas, e discutir
a proposta referente ao Plano de
Carreira. A direção do Sindicato

esteve presente na Escola
de Servidores da Justiça
Estadual (Eseje) e conversou com os técnicos
que estavam em curso
sobre a importância de
os servidores terem um
Plano de Carreira.
José Roberto explicou
que o plano tem por
objetivo colocar a pessoa no
caminho mais rápido para
chegar ao sucesso profissional de maneira eficaz,
e ao mesmo tempo para o
Tribunal de Justiça (TJ)
diminui riscos como a
rotatividade de servidores
e em conseqüência aumenta a produtividade e
qualidade na prestação de
serviços. “O fundamental
para a estruturação e implantação
do plano de carreira é ser realizada de forma gradual e com o
envolvimento de toda a categoria, que tem papel essencial na
definição dos parâmetros de
desenvolvimento das carreiras”,
enfatizou.
Por essa razão, o Sindijus-PR
pretende construir o plano,
discutindo com toda a categoria,
baseados no que já foi aprovado
pela categoria em 2010 e as
novas propostas. A proposta base
de 2010 se encontra no site do
Sindicato, onde todos os
servidores poderão consultar, a
partir disso podem enviar
sugestões para o e-mail
conscienciaeluta@sindijuspr.org.br
José Roberto ressalta “o
momento é este, vamos construir uma proposta que realmente contemple a todos os
servidores”.

FERIADO NO INTERIOR
O Sindijus-PR deu entrada no Tribunal de Justiça (TJ) do pedido para antecipar o feriado de 08 de dezembro (Dia da Justiça) para o dia 14 de novembro, véspera do feriado da Proclamação da República (15 de novembro). O pleito deve atingir
as Comarcas que não foram beneficiadas com a antecipação
na semana da Pátria (09 de setembro). O número do protocolo
é 0341451/2011.
A solicitação atende vários pedidos encaminhados ao SindijusPR pelos servidores das comarcas do interior. Segundo José
Roberto Pereira, coordenador-geral do Sindijus-PR, o deferimento do pedido faria justiça aos servidores que não foram
beneficiados com o feriado prolongado na Semana da Pátria.

PROGRESSÃO DOS SERVIDORES
O Tribunal de Justiça continua indeferindo a progressão dos
servidores. Mesmo após diversos pedidos individuais e do
Sindijus-PR parece que o TJ ainda não encontrou uma solução
para o caso. Os advogados do Sindijus-PR estão trabalhando
em medidas para garantir a progressão. “Não entendemos o
porquê da negativa, já que os servidores cumpriram todos os
critérios estabelecidos”, diz Mário Cândido de Oliveira, secretário-geral do Sindicato. Segundo ele, em todas as reuniões
com a administração a questão das progressões é colocada em
pauta. “Não vemos uma fundamentação contrária à concessão
e o Tribunal também não explica claramente o caso”, contou.
Nos pedidos dos servidores o TJ justifica que “os servidores
que ingressaram antes no Poder Judiciário e que foram enquadrados no Plano de Cargos e Salários, no mesmo nível que outros, ainda em estágio probatório, serão preteridos no momento da progressão”. “Mas o que não está claro é como fica
os três anos que muitos servidores já cumpriram. Assim, a progressão ocorrerá após seis anos, uma injustiça com muitos trabalhadores”, declara Mário.
Porém, para o TJ permitir a progressão funcional pelo cumprimento do tempo de estabilidade, sem levar em conta o novo
enquadramento, pode prejudicar a estrutura funcional criada
pelo PCS. Assim, segundo o TJ, os mais antigos terão que aguardar mais três anos para progredirem por antiguidade. “É isso
que o Sindicato negocia para evitar. Não podemos deixar que
o direito dos servidores seja impedido de ser aplicado e vamos
propor ações, se necessário, para que o direito continue consolidado”, afirma Mário Cândido.

ATRASADOS DO RISCO DE VIDA
O Sindijus-PR ajuizou ação judicial para que a gratificação
do risco de vida fosse pago aos auxiliares administrativos
desde a publicação da lei. Os autos são da 4ª Vara da Fazenda Pública sob número 8024/2010. A situação atual do
processo é que o Juiz do feito determinou ao Tribunal de
Justiça (TJ) que junte os contra-cheques dos servidores que
têm o direito a receber os atrasados da gratificação, isso
porquê, o despacho anterior determinava que os servidores
juntassem a documentação, mas nem todos o fizeram. Atualmente o processo está em carga com o advogado do Estado desde o dia 26 de agosto.
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EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE CANDIDATURA
A Comissão Eleitoral do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado
do Paraná (Sindijus-PR) torna público a relação de chapas concorrentes à Diretoria Colegiada Estadual, e seus respectivos integrantes, e candidaturas individuais ao Conselho Fiscal, para concorrer às Eleições do Sindijus-PR, que acontecerão no dia 05 de dezembro de 2011. A publicação deste edital cumpre o
estabelecido pelo Estatuto do Sindicato em seu artigo 63, parágrafo terceiro.
Declara aberto o prazo de 5 (cinco) dias para eventuais impugnações.

CHAPA 2 – UNIÃO, RENOVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES
CONSELHO EXECUTIVO: Ricieri da Cruz (coordenador-geral), Luiz Henrique Titão
(secretário-geral), Anderson Marcelo Boroske, Aparecido Barbosa, Edson Prado
Lima, Evilasio Bernardes da Rocha, Giane dos Reis Fontes, Gustavo Julio Soria
Cuesta, Gustavo Vicari Duarte e Nadielle da Silva.
CONSELHO DELIBERATIVO: Airam Grossi dos Santos, Aline Alves Esperança, Antonio
Juracir Bosquetti, Antonio Ribeiro Neto, Carlos dos Santos, Carly Urbieta Martins,
Diogo Kanoffre da Silveira, Doriam Aparecida Damaceno, Edgar Paulo Otaviano, Eva
Macedo, Fausto Mazeto, Gabriela Horny Trento, Gustavo Vacile Martinez Chirnev,
Jaina Raquel Damaceno Ferreira, Laura Cristina de Souza Leite, Lorisete Clara Strieder,
Luiz Augusto Costa Rosa, Maria Goretti Baranoski Trentin, Matheus Engelage Diesel,
Michel Willians Martins, Ourides de Oliveira, Reginaldo Prado Lima, Ronaldo Alberto
de Souza, Sergio Luiz Campestrini, Sidney Prado Lima, Tatiana Teixeira de Freitas
Picheth, Thiago da Cunha Medeiros e Vitor Issamu Shimabukuro.
CHAPA 3 – OPOSIÇÃO CLASSISTA
CONSELHO EXECUTIVO: Mário Montanha Teixeira Filho (coordenador geral),
Rosani da Veiga (secretária geral), Donizeti Vitoriano, Edson Rogério da Silva,
Gláucia Binder, Lourdes dos Santos, Luiz Gonzaga Soares do Rêgo, Maria Inês
Gomes de Souza, Paulo Maurício Ramos e Rui Pinheiro.
CONSELHO DELIBERATIVO: Adenir da Cruz Gallo, Anselmo Mochi, Bernadete
Alves da Silva, Delba Silva Martins, Eliseu Terol de Pinho, Herivelton Carlos
Nunes, Jair Ribeiro Gomes, João Batista de Camargo, João Paulo Maurer dos
Santos, José Alves da Silveira, José Augusto Fernandes, Jussara Regina Branco,
Luci Vanda Bibiano do Prado, Luís Fernando da Veiga Crates, Marcelo Conte,
Nei Fernandes, Nilzete Dias Carneiro, Renato Ribeiro Rosa, Rosangela Maria
Caris Zucco, Rosely do Carmo Colussi e Sandra Regina Figaro.
CANDIDATOS AO CONSELHO FISCAL
Dario Aparecido da Costa, Geremias Moraes Wos, João Correia Damásio Filho,
João Luiz Gomes, Noeli de Borba Schardosin e Paulino Maciel.
14 de outubro de 2011.
Comissão Eleitoral do Sindijus-PR

Comissão Eleitoral homologa
a inscrição de três chapas
Comissão também define os prazos do processo eleitoral
Pâmela Mendes Leony

CHAPA 1 – JUNTOS PRA CONQUISTAR AINDA MAIS
CONSELHO EXECUTIVO: José Roberto Pereira (coordenador-geral), André De
Souza Vieira, (secretário-geral), Ademir Aparecida Pinto, Airton Dias De Oliveira, Clovis Menger, David Machado, Esio Luis Rasch, Luciana Brasil, Mário
Cândido De Oliveira e Rosanna Brunow Ventura.
CONSELHO DELIBERATIVO: Adivaldo Rosa, Aires Francisco Dias, Alan Costa Martinez,
Aldo Bonatto, Altamir Bernardes da Costa, Amauri da Silva Fernandes, André
Guilherme de Freitas, Andréa Regina Ferreira da Silva, Angelo José Sasso, Antonio
Marcos Pacheco, Antonio Rubens Primão, Aquilino Anselmo de Assis, Carlito Pinheiro de Azevedo, Daieniffer Cherini, Dirce Leni da Rosa, Edson Fernando da
Silva, Edson Luiz Futerko, Eduardo Bittencourt de Paula, Hamilton dos Santos
Oliveira, Hassan Pacarat, Itacir Antunes dos Santos, Jacqueline Arnhold da Silva,
Jacqueline Teles de Padua, Jair Zoculoto, João Batista de Souza, João Guedes da
Silva, João Ricardo Bento, Jorge Assis Modesto Pereira, José Douglas Martins,
Josevaldo Moreira Alves, Juraci Rodrigues de Moraes, Jurandir Moreira Vilas Boas
Jr, Lucinei Luiz Guimarães, Luiz Antonio Zeni Trevisan, Luiz Carlos Knapkii, Luiz
Carlos Lopes, Luiza Narduci Pereira, Marcel Reis Pires, Marcello de Oliveira, Marco
Antonio Cremonez, Marcos Jackson Severino, Maria Dulcineia Fernandes Gomes
Del Rios, Maria Elena Machado de Paula, Maria Emilia Martins, Maria Madalena de
Oliveira, Mary Claudia Hetka Dubieli, Neli Maria Felix, Orlando André Santos,
Osmar Lopes da Silva Filho, Paulo Paulino Rodrigues, Pedro de Paula Ferreira,
Pierina Libera Demartini Silva, Renato Brito Ferreira, Rui Artur de Aguiar, Sidnei
Barbieri, Silvana Claudia Barreiro, Tiago Rossi Valicente, Vaner Galli, Wilson Artemio
Pietro Gomez e Zuleide Marques dos Santos.

ELEIÇÕES

A Comissão Eleitoral do
Sindijus-PR confirmou no dia 13
de outubro a inscrição de três
chapas para concorrer à Diretoria
Colegiada Estadual nas Eleições

do Sindicato, que acontecem no
dia 05 de dezembro. Foram
homologadas as chapas: 1 –
Juntos pra conquistar ainda
mais; 2 – União, Renovação e

Valorização dos Servidores; e 3
– Oposição Classista. Também
foram confirmadas as seis candidaturas ao Conselho Fiscal. A
publicação dos nomes dos
integrantes de cada chapa e dos
concorrentes ao Conselho Fiscal
aconteceu no último dia 14 em
edital no Jornal Folha de Londrina.
No dia 24 de outubro, a
Comissão ELeitoral formada por
Alessandra C. de Oliveira,
Marilene da Silva, Luis A. de O.
Rosa, Anderson A. Baesso e
Valdecrir F. da Silva, divulgou o
calendário do processo eleitoral, reproduzido abaixo.
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ELEIÇÕES

Conheça algumas propostas das três chapas
que concorrem à Direção dos Sindijus-PR
CHAPA 1 - Juntos, pra
conquistar ainda mais

CHAPA 2 - União, Renovação e CHAPA 3 - Oposição Classista
Nós somos a CHAPA 3, a chapa da Oposição
Valorização dos Servidores

Queremos:
.Plano de Carreira;
.Alterar as leis 16023, 16024 e 16748;
.URV desde 1994;
.PEC 190;
.TIDE para os servidores que ainda não receberam;
.Garantir a progressão funcional dos servidores;
.Vale-transporte;
.Vale-alimentação para aposentados e pensionistas;
.Salários dignos e acabar com as gratificações;
.Incorporação da VPNI;
.Descentralização do Sindicato com regionais no
interior;
.Construção do campo de futebol na chácara;
.Aquisição Colônia de Férias no litoral.

A CHAPA 2 - UNIÃO, RENOVAÇÃO E
VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES - URVS é um grupo
novo, competente e determinado, que se uniu ao
redor de uma intenção: Renovar o Sindijus-PR!
Com propostas e ações pautadas na eficiência e
transparência, indispensáveis à uma gestão honesta
e democrática, desejamos direcionar o sindicato
para uma era de evolução, com tecnologia e
criatividade, mas sem esquecer o passado de lutas e
conquistas.
Projetos modernos voltados especialmente para
os servidores, como o SINDIJUS Melhor Idade,
SINDIJUS Itinerante, SINDIJUS Lazer & Cultura,
SINDIJUS Solidário, além do enfoque real nas
dificuldades dos servidores do Tribunal de Justiça do
Paraná e na busca por benefícios úteis e do interesse
de todos.
Ainda tem mais: criar efetivamente um Plano de
Carreiras de forma técnica e profissional, feito com
a junção entre a categoria e a direção, que são os
únicos que realmente sabem o que é trabalhar no
Judiciário Paranaense.
Para conhecer estas e outras propostas, acesse:
www.urvs.com.br

Lutar:
.Pela regulamentação das gratificações;
.Pelos precatórios dos servidores;
.Pela ação dos 64%;
.Pela GAE aos Oficiais de Justiça e acabar com as
custas;
.Para acabar com o Livre Remanejamento;
.Pela criação da CIPA no TJ.
Manter:
.A política de participação e apoio aos movimentos
sociais;
.A política de gestão financeira da entidade;
.O fortalecimento do Sindicato com novas filiações;
.As obras nas sedes urbanas e campestre;
.As reuniões nos locais de trabalho;
.As atividades de confraternização.
Veja o programa completo no site
www.chapa1sindijuspr.com.br

ELEIÇÕES DO SINDIJUS-PR
DIA 05 DE DEZEMBRO

Classista

A história do Sindijus-PR tem a marca das
mobilizações que fizeram com que os servidores do
Judiciário fossem reconhecidos por sua
independência e sua combatividade. Esse caráter de
luta, lamentavelmente, foi destruído pelo grupo que
está na direção da entidade, formado por burocratas
encastelados em seus gabinetes. Nós, que não
concordamos com a transformação do Sindicato
numa estrutura a serviço do governo e dos patrões,
como acontece atualmente, estamos na Chapa 3 OPOSIÇÃO CLASSISTA. Somos trabalhadores que
acreditam que as grandes conquistas só se tornarão
realidade se houver uma mudança no nosso
Sindicato. Nós precisamos de novos representantes,
que respeitem a vontade da maioria, tenham
coragem e saibam encaminhar as nossas verdadeiras
reivindicações.
- Chega de omissão e comodismo.
- Por um Sindicato sem burocracia e
independente dos patrões.
- Pelo respeito à vontade dos trabalhadores.
Com o nosso esforço e a nossa união, o SindijusPR voltará ser de luta.

Nota da Comissão Eleitoral
A Comissão Eleitoral do Sindijus-PR, eleita pela categoria
em Assembléia Geral Extraordinária, devidamente convocada,
de acordo com o Estatuto da Entidade de classe, vem esclarecer
a todos os trabalhadores do judiciário, filiados ou não a entidade
de classe e a quem mais possa interessar que:
A finalidade da Comissão Eleitoral é conduzir todos os
trabalhados do processo eleitoral, conforme previsão
estatutária, cuidando para que seja respeitada a democracia,
a transparência e a justiça. Afirmamos a todos os interessados
que respeitamos e vamos exigir que sejam respeitadas as
normas estatutárias do Sindijus-PR.
Estamos organizando o processo eleitoral para que seja o
mais tranqüilo possível sempre atento a todos os
acontecimentos, que possam vir a beneficiar ou prejudicar
esta ou aquela chapa.
O que está ocorrendo é que um grupo de pessoas, vem a
todo momento desrespeitando esta comissão com matérias
ofensivas em seus informativos, imputando a responsabilidade

de que como membros da comissão devem intervir diretamente
na gerência e administração do Sindicato. Esse grupo de pessoas
acredita-se, têm conhecimento do Estatuto da Entidade, e
sabem que a Comissão não pode interferir na administração e
gerência da entidade nem impedir que os trabalhos de interesse
da categoria tenham continuidade, em detrimento aos objetivos
de qualquer das chapas concorrentes.
A todo momento o Estatuto vem sendo desrespeitado e uma
das chapas apesar de ter a oportunidade de indicar
representante na Comissão Eleitoral, não o fez. O direito de
questionar é legítimo, mas o respeito, a ética e a
responsabilidade tem que ser mantidos neste momento. Ataques
infundados só servem para tumultuar o processo e nada
acrescentam à categoria.
Por respeito aos trabalhadores do Judiciário Paranaense
vamos dar continuidade na condução do processo eleitoral de
maneira democrática, transparente e justa, para que no final
todos tenhamos certeza de que a categoria saiu vencedora.
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SERVIDORES enfrentam dificuldades nos locais de trabalho

A disputa por vagas entre servidores
e terceirizados
crescimento do Estado,
que caracterizou o
século passado e o
início desta primeira
década, estendeu ainda mais a
demanda pelos serviços públicos, gerando um espaço a
ser suprido, ou seja, maior
estrutura e contratação de
material humano. Para dar
conta disso o Estado apelou para
uma “solução” bastante instável, a terceirização. A questão
é controversa, o interesse privado se sobrepondo ao interesse
público.
Neste cenário, se encontram
as agentes de limpeza do Poder
Judiciário, que no 3º Encontro
das Agentes, em Foz do Iguaçu,
apontou como principal reclamação o fato de terem que
dividir seu ambiente de trabalho
com as funcionárias contratadas
por empresas terceirizadas.
Então, questões como a realização de concurso público e a
redução da terceirização são
urgentes, enfatizou a diretora
Ademir Aparecida Pinto “Cida”.
No encontro elas cobraram
orientação de quais são as suas
tarefas, para não ocorrer mais
problemas.
Deste modo, o Sindijus-PR
marcou um Seminário no final
do mês de setembro juntamente

com o Tribunal de Justiça (TJ),
para esclarecer dúvidas das
agentes de limpeza em relação
às trabalhadoras terceirizadas
que exercem suas atividades no
Judiciário do Paraná. A servidora
Marizabel Deina do Nascimento,
que exerce a função de fiscal do
contrato dos serviços terceirizados de limpeza na Capital, e
o representante do Departamento de Patrimônio do TJ, Rogil
Duda coordenaram as atividades. Um dos pontos mais debatidos foi sobre como as servidoras
devem proceder quando constatarem alguma irregularidade no
serviço das terceirizadas.
Segundo Marizabel, as agentes podem determinar tarefas

para as terceirizadas, pois está
de acordo com o que consta no
contrato das terceirizadas. Porém, caso seja verificado que o
trabalho não foi realizado, Marizabel explica que as agentes
devem recorrer ao Diretor do
Fórum ou diretamente à terceirizada responsável.
José Roberto, coordenadorgeral do Sindijus-PR, diz que no
Encontro foi constatado a existência do problema, “pois as
nossas servidoras não conhecem
o contrato de trabalho das
terceirizadas (o que ele determina) por isso, a existência de
uma boa parte dos conflitos
entre as servidoras e as outras
trabalhadoras”. O que deve

existir entre as servidoras e
terceirizadas, segundo José
Roberto, é uma relação educada
e cautelosa.
Hoje, a questão é tão ampla
sobre o fenômeno da privatização, que uma audiência pública,
realizada pelo Tribunal Superior
do Trabalho (TST), mostrou a
cruel realidade de diferenciação
entre trabalhadores, que vão
desde a questão salarial até as
condições de segurança.
Um estudo da CUT, por
exemplo, mostrou que os trabalhadores terceirizados recebem,
em média, salários 27,1% menores que os diretos. A pesquisa
mostra que a diferença salarial
não está relacionada à menor
escolaridade, já que os níveis de
escolaridade são, praticamente,
os mesmos. Essa diferença,
significa 801.383 novas vagas que
deixaram de ser criadas.
A rotatividade de funcionários dentro das empresas também é mais elevada na terceirização. Enquanto o tempo
médio de permanência no
trabalho é de 5,8 anos para os
trabalhadores diretos, para os
terceirizados esse número desce
para 2,6 anos. A taxa de rotatividade entre os terceirizados é de
44,9%, no entanto, dos trabalhadores diretos, de 22%.

NOTA DE ESCLARECIMENTO
A direção do Sindijus-PR tomou conhecimento que está
circulando pelo Sistema Mensageiro do Tribunal de Justiça (TJ)
uma cópia modificada de certidão da 3ª Vara da Fazenda Pública.
Esse documento alterado está causando verdadeiro terrorismo junto
aos servidores, pois reforça a mentira de que o Sindicato deixou
prescrever a ação de execução dos autos 53,06%. Isso não é verdade.
Da decisão equivocada do juízo cabe recurso ao TJ, o que deve
ocorrer assim que for publicada a sentença. O advogado do Sindicato
já dispõe de documentos que comprovarão a verdade dos fatos.

O que algumas pessoas mal intencionadas estão tentando fazer
é induzir a categoria a acreditar que o processo já foi encerrado, o
que reforçamos, não é verdade.
A direção faz este alerta em respeito a todos os servidores do
Poder Judiciário. A assessoria jurídica do Sindicato já está tomando
todas as medidas judiciais cabíveis contra aqueles que usam
indevidamente documento público e utilizam o serviço de
informação do Judiciário para espalhar inverdades sobre o SindijusPR para obter vantagens políticas.

07 de novembro
Acontece as Eleições da
Associação dos Oficiais de
Justiça do Estado do
Paraná (Assojepar).

10 de novembro
Começa o Congresso Nacional dos Servidores do
Judiciário, organizado
pela Fenajud. A atividade, que será em Maceió,
termina no dia 13 de novembro.

16 de novembro
O Sindijus-PR participa
do 17º Curso Anual do
Núcleo Piratininga de
Comunicação.

05 de dezembro
Acontecem as Eleições
para o sistema diretivo do
Sindijus-PR.

08 de dezembro
Dia da Justiça e Aniversário do Sindijus-PR.

19 de dezembro
Feriado estadual da
Emancipação Política do
Paraná

20 de dezembro
Início do recesso para os
servidores do Judiciário,
que termina no dia 06 de
janeiro de 2011. Durante o período, haverá
plantões nas varas e secretarias.

