Campanha cresce em todo o Estado
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JUNTOS
CONQUISTAREMOS O
PLANO DE CARREIRA
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EDITORIAL

Vamos juntos na corrida pelo
Plano de Carreira

INFORMAÇÃO
Venho dizer que fico
muito contente pela
comunicação do nosso
Sindicato, pois através das
atualizações diárias no site
do Sindijus que fico sabendo
dos acontecimentos da
nossa área. São diversas
notícias, principalmente
agora pela luta do plano de
carreira em todo Estado, e
ao mesmo tempo podemos
interagir dando sugestões.
Afinal, o Sindijus é nosso, e
devemos participar juntos.

E.O.S.
AGRADECIMENTO
niciamos o ano de 2011
com a implantação do Plano de cargos e salários aprovado no ano passado e que veio,
principalmente, corrigir a
distorção salarial existente no
Tribunal de Justiça do Paraná.
A lei 16748/10 não resolveu
a maior demanda da categoria que
é a regulamentação das carreiras.
Não podemos negar que existiram
avanços, mas também ficou evidente a necessidade imediata
de se implantar um verdadeiro
Plano de Carreiras para todo o
judiciário Paranaense.
A categoria não quer mais esperar. Embora algumas regulamentações da lei do plano de
cargos ainda não estejam concluídas, para o próximo ano, a
meta será a elaboração e aprovação do Plano de Carreira tão

esperado por todos os servidores.
A mobilização foi retomada em
setembro, a categoria aderiu maciçamente à campanha. Várias plenárias foram realizadas no interior, capital e região metropolitana.
Estamos unidos e prontos para juntos encerrarmos o ano de 2011
com muitos avanços, auxílio-saúde, auxílio-alimentação, recesso,
antecipação de parcelas da URV,
contratação de novos servidores,
correção do adiantamento de férias, mas uma coisa é certa, o foco,
o objetivo maior de todos os servidores ainda não foi conquistado.
A categoria demonstrou neste
final de ano que está preparada
para iniciar 2012 mobilizada pela
construção de uma proposta que
será encaminhada a administração.
O objetivo é discutir e aprovar a
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proposta na plenária anual da categoria, e cobrar da administração
os estudos necessários, sempre
com a participação dos servidores,
para que seja levado o anteprojeto de lei ao Órgão Especial o mais
breve possível.
Sabemos que teremos que
lutar e muito para que esses
primeiros passos sejam dados
com sucesso, pois na sequência teremos ainda a Assembleia
Legislativa e sanção do governador. Mas uma coisa é certa,
a idéia está madura, a categoria mobilizada para Juntos conquistarmos a maior reivindicação de todos os trabalhadores
do Judiciário.
Encerramos o ano com avanços e prontos para juntos, em
2012, recebermos a bandeirada
da vitória.

SISTEMA DIRETIVO
Conselho Executivo
coordenador-geral: José Roberto Pereira; secretário-geral: Mário Cândido de Oliveira;
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Dorian Aparecida Damaceno; Edson Luiz Futerko; Edson Prado Lima; Irineu Goveia; Itacir
Antunes dos Santos; José Panisson; Josevaldo Moreira Alves; Jurandir Moreira Vilas Boas
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Venho em público
agradecer ao Sindijus pelo
célere, atencioso, exímio e
pronto atendimento prestado
na esfera técnica, funcional
e jurídica a mim dispensado.
Testifico não se tratar de
ação isolada ou recente
motivada por questões
eleitorais, mas de bons e
irreparáveis atendimentos
prestados em várias áreas ao
longo de mais de 03 anos.
Manifesto como servidora
que nunca me arrependi, um
segundo sequer, pelo valor
descontado a título de
filiação sindical e que a
quantia ao longo de vários
meses e anos é
incomparavelmente menor a
todos os benefícios,
vantagens e direitos

alcançados. No meu
entender, as diretorias
anteriores tiveram seus
méritos, mas o grupo que
atualmente dirige o
sindicato apresentou, em um
curto período de tempo e
com menor desgaste para os
filiados e o judiciário, mais
e melhores resultados
práticos e financeiros para
categoria. Claro que
ninguém é perfeito e agrada
a todos. A diversidade
amadurece e enriquece, mas
tenho sentimentos de alívio
e gratidão em relação à
diretoria atual do Sindijus.
Peço que continuem fazendo
um trabalho sério, honesto e
incansável. Feliz Natal e
abençoado ano de 2012 a
diretoria e a toda família
judiciária. Abraços!

U.L.J.
AUXÍLIO
É com satisfação que li a
notícia sobre o auxílioalimentação para nós, os
aposentados. Começo
acreditar que agora
seremos mais reconhecidos.
Muito obrigada por toda
luta que o Sindicato vem
fazendo, e sei que é muito
grande.
Juntos somos mais.
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CHAPA 1 venceu as Eleições com 1139 votos

Democracia é a bandeira do Sindijus-PR
Exemplo foi a participação dos servidores nas Eleições dando legitimidade ao processo
ma lição de democracia. Esta
pode ser a definição para a eleição da nova Diretoria e Conselho Fiscal do Sindicato dos Servidores do
Poder Judiciário do Estado do Paraná
(Sindijus-PR), ocorrida na última segunda-feira, dia 05 de dezembro de 2011. O
processo eleitoral se deu num clima de
tranqüilidade, democracia e transparência, com o comparecimento de 1600 servidores filiados ao Sindicato, sendo, desse total, 1139 votos para a Chapa 1, 249
para a Chapa 3 e 235 votos para a Chapa
2. Para o Conselho Fiscal foram eleitos
os servidores Noeli de Borba Schardosin,
com 335 votos; Dario Aparecido da Costa

com 251; Geremias Moraes Wos com 250;
Paulino Maciel com 246; e João Correia
Damásio Filho, com 201 votos.
A participação dos servidores emprestou mais representatividade e legitimidade a esse processo, fortalecendo o
aprendizado e a tradição democrática do
Sindijus-PR, principalmente pela forma
transparente com que se conduziu todo
o processo eleitoral.
A democracia vem sendo a bandeira
do Sindicato desde de sua criação. Ela
existe para representar os trabalhadores
num processo de decisão coletiva e a respectiva responsabilidade política que isso
gera para todos, que se identifica com os

interesses de uma categoria e sustenta
diferentes. É a partir da democracia, que
o Sindijus-PR se organiza na luta por seus
direitos e constrói um novo jeito de fazer
política, promovendo um trabalho de informação e conscientização política.
Segundo José Roberto, o coordenador reeleito do Sindijus-PR, a forma de
trabalhar do Sindicato é estimular a participação dos servidores, valorizando a
sua contribuição, ajudando a criar condições para que todos façam parte da
administração da entidade.
Numa democracia, as eleições são de
fundamental importância, além de representar um ato de cidadania. A eleição sin-

dical favorece a democracia participativa,
é um bom meio de promover o debate
junto aos trabalhadores, participando das
definições da estratégia de luta.
Mas mesmo entre aqueles que avançam no terreno da democracia, ainda há
um largo caminho a percorrer. Cabe ao
Sindijus-PR a tarefa de continuar perseguindo objetivos democráticos, mas com
a consciência de que a verdadeira democracia só ocorre com a participação
dos trabalhadores. Por isso, José Roberto
enfatiza a importância de ter uma categoria unida pelos mesmos objetivos, buscando os direitos e a valorização do trabalhador sempre.

Publicadas as Leis do auxílio-saúde, auxílio- Servidores garantem Gratificação de Incentivo a
Qualificação Funcional
alimentação e adicional de férias
No dia 29 de novembro, foi publicada no Diário Oficial do Estado a Lei nº 16.954/
2011, que implanta o auxílio-saúde para servidores efetivos, ativos e inativos do Poder
Judiciário do Paraná. A Lei começa a vigorar em 1º de janeiro de 2012, mas sua
aplicação terá efeitos financeiros a partir do mês de fevereiro. Os valores definidos
(tabela abaixo) vão obedecer às faixas de idades informadas e naqueles valores podem
ser incluídos os dependentes. A observação é de que só terão direito ao benefício os
servidores que possuem plano de saúde.
E no último dia 05 de dezembro, as Leis 16965 e 16966 também foram publicadas.
A primeira dispõe sobre o reajuste do auxílio-alimentação, que passa dos atuais R$ 300
para R$ 400 reais a partir de 1º de fevereiro de 2012. Já a Lei 16966 trata do adicional
de antecipação de férias dos servidores e passa vigorar a partir de 1º janeiro de 2012.
Com essa nova Lei das férias, o Tribunal de Justiça (TJ) poderá pagar no mínimo, um
terço de férias. Porém, o TJ assumiu um compromisso com o Sindijus-PR, que questionou o pagamento de um terço, de que esse valor seja de 50% do salário.

Desde seus primeiros anos de
fundação o Sindijus-PR e os servidores
do Judiciário lutam pelo reconhecimento do esforço à qualificação. No
dia 24 de novembro, foi dado um
grande passo para essa conquista. O
Sindijus-PR foi informado pela Administração do Tribunal de Justiça (TJ)
que o pedido feito pelo Sindicato
referente ao projeto que regulamenta
a Gratificação de Incentivo a Qualificação Funcional (GIQF) foi assinado
pelo secretário, José Alvacir Guimarães.
A gratificação foi criada pela Lei
16.748/2010, onde o artigo 27 diz que
a Gratificação de Incentivo a Qualificação Funcional é destinada aos

servidores efetivos, em razão dos
conhecimentos adicionais adquiridos
em ações de treinamento, obtenção
de títulos de mestre ou doutor, diplomas ou certificados de cursos de
graduação ou pós-graduação em
sentido amplo ou estrito, em áreas de
interesse dos órgãos do Poder Judiciário a serem estabelecidas em regulamento.
O coordenador-geral do SindijusPR, José Roberto observa, que esse é o
primeiro passo para o reconhecimento
da qualificação dos servidores e a
consequente a valorização. “Esse é
mais um avanço de toda a categoria
na caminhada para a conquista do
Plano de Carreira”, ressaltou.
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CATEGORIA quer plano para acabar com as distorções

Em 2012 vamos conquistar o
Plano de Carreira
Final do ano foi marcado pela mobilização dos servidores. Em janeiro, ações serão retomadas em todo o Estado

PATO BRANCO

LONDRINA
s servidores estão vestindo a
camiseta da campanha do Plano
de Carreira e estão na luta pela
criação de um Plano que assegure os direitos dos trabalhadores do
Judiciário paranaense. O coordenadorgeral do Sindijus-PR, José Roberto
Pereira diz que é hora de reforçar a luta
para garantir uma carreira digna aos

trabalhadores do Poder Judiciário.
O Sindijus-PR vem apresentando
a campanha em todo Estado para que
seja assumida por todos os servidores.
Para José Roberto só a nossa força
pode garantir a conquista do sonhado
Plano de Carreira. “A categoria toda
junta é fundamental para a nossa luta
e para novas conquistas”, enfatizou.

FRANCISCO BELTRÃO

Esta luta percorre há 120 anos e parece
que está chegando ao fim. Sempre o
Tribunal de Justiça (TJ) diz que falta de
recursos orçamentários, porém, com a
abertura que o presidente do Tribunal
Miguel Kfouri Neto vem dando, os
servidores estão com expectativas que no
ano que vem à proposta para a criação
do Plano de Carreira seja aprovada pelo

Tribunal de Justiça.
O Sindijus-PR quer a participação da
categoria para a elaboração do Plano de
Carreira, por este motivo, o Sindicato quer
a opinião dos servidores para desenvolver
um Plano que agregue toda categoria.
Filiado, você pode estar enviando
sugestões para o e-mail do Sindicato
conscienciaeluta@sindijuspr.org.br.

CHOPINZINHO
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ARAPONGAS

SINDIJUS-PR 23 ANOS
No dia 08 de dezembro o Sindijus-PR completou 23 anos.
Apesar da pouca idade, tem um histórico rico de lutas e
conquistas. Porém, o que é mais bonito nesse trajeto é ter
conseguido a união da categoria para lutar por seus direitos.
Comemorado no mesmo dia da Justiça, o aniversário do
Sindijus-PR representa muito mais do que a lembrança do
nascimento de um Sindicato combativo na defesa de sua
própria Justiça.
A força dos servidores e servidoras do Judiciário indicou,
em todos esses anos, que juntos, conseguiram avançar muito
em seus objetivos. E é isso que deve ser lembrado hoje.
O Sindijus-PR, sem seus servidores, jamais teria chegado
onde chegou. A união demonstrada em 1988, ano da fundação do Sindicato, é a mesma que estampou as últimas lutas
da categoria e que vem se desenhando a cada mobilização
pelo Plano de Carreira.
Portanto, a direção do Sindijus-PR parabeniza a você
servidor e servidora filiada ao Sindicato e que os próximos
anos sejam de muitas lutas, mas também, de muitas
conquistas.

CORONEL VIVIDA

REAJUSTE APOSENTADOS EXTRAJUDICIAL

TEIXEIRA
SOARES

O coordenador-geral do Sindijus-PR, José Roberto Pereira, conversou no último dia 05 de dezembro com o juiz
auxiliar da presidência, Frederico Mendes Junior sobre o
reajuste dos 6,5% dos aposentados do foro extrajudicial, que
ainda não receberam a reposição da inflação de 2011
(período entre maio de 2010 e abril de 2011). Segundo
Frederico, o presidente afirmou que não teria condições de
enviar o projeto de lei ainda este ano, mas que irá tratar da
questão já no início de 2012.

SAI
José Roberto também entrou em contato neste dia com o
gabinete do desembargador Fernando Bodziack, a respeito
do projeto de lei que trata da questão das profissionais do
Serviço Auxiliar a Infância e à Juventude, e estamos aguardando resposta.

COLOMBO

SÃO MIGUEL DO IGUAÇU
ELEIÇÃO NA ASSOJEPAR

ESCOLA DOS SERVIDORES

Em novembro foram apurados os votos das eleições da
Associação dos Oficiais de Justiça do Paraná
(ASSOJEPAR). A Chapa 1 foi a vencedora com 119 votos e
para a Chapa 2 foram dados 74 votos.
Antonio Marcos Pacheco, atual presidente, continua a
comandar a Entidade pelos próximos anos e diz que uma
das principais lutas da direção eleita é brigar pela implantação da Gratificação de Atividade Externa (GAE),
em substituição das custas. Para o Conselho Fiscal foram
eleitos Lourdes de Fátima Munhoz, David Machado e Mário
Cândido de Oliveira.
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ATRASADOS
NOVA SEDE DOS JUIZADOS ESPECIAIS
O Tribunal de Justiça do Paraná (TJ) conseguiu uma
unanimidade no dia 12 de dezembro, onde juízes,
advogados, servidores, réus, etc., reprovaram a nova sede
dos Juizados Especiais que fica localizada na Avenida
Getúlio Vargas nº 2826, no bairro Água Verde, em frente
ao Clube Curitibano. Trata-se de um prédio de nove
andares alugado que contém dois elevadores pequenos e
não suportam transportar o grande fluxo de gente que
procura os serviços judiciais nas Varas Cíveis e Criminais.
Para subir do térreo ao último andar, por exemplo, uma
pessoa teve que esperar cerca de 20 minutos para conseguir
um lugar em um dos elevadores. O local é mal ventilado,
apertado, desconfortável. Outro problema é que não há
estacionamentos suficientes entorno do prédio. O trânsito
nas imediações é caótico. O mau humor dos servidores e
advogados que frequentaram o prédio era visível.

Servidores recebem 12
parcelas da URV
É possível que essa primeira parte dos atrasados encerre em 2012

CENTRAIS SINDICAIS DEFENDEM SUS
A defesa de um Sistema Único de Saúde (SUS), de caráter
universal, integral, equânime e com a participação e
controle da sociedade, mais do que um sonho é uma
bandeira permanente de luta de todos aqueles que desejam
uma sociedade mais justa e democrática.
O Brasil é um país que tem uma população econômica
ativa de cerca de 100 milhões de trabalhadores e
trabalhadoras, grande parte vivendo da informalidade e
trabalhos precarizados e terceirizados, expostos às mais
variadas situações de risco. O resultado desta situação é
a persistência de índices elevados de acidentes de trabalho,
inclusive graves e fatais, nos diversos segmentos
econômicos do setor público e privado, rural e urbano.
Segundo dados estatísticos do INSS nos últimos três
anos, foram registrados no Brasil 2,2 milhões acidentes
de trabalho, 8,1 mil mortes e 41,8 mil trabalhadores,
em plena idade produtiva, foram definitivamente
afastados do mercado trabalho por incapacidade
permanente, parte deste número por mutilações de
dedos, mãos, braços e outras partes do corpo.
Os dados por si demonstram a importância da defesa
da Saúde do Trabalhador que deve ser entendida como
uma área da Saúde Pública que tem como objeto de estudo
e de intervenção as relações entre o trabalho e a saúde.
A recente publicação da Política Nacional de Saúde e
Segurança no Trabalho reafirmando as competências do
SUS, dentre outras, as ações de vigilância, ainda é
incipiente e insuficiente se não for efetivada uma política
de Estado que vise, de fato, superar os preceitos da
Medicina do Trabalho e da Saúde Ocupacional, ainda
fortemente arraigadas nos modelos e práticas empresariais
e nas políticas públicas. A defesa de uma Política de Saúde
do Trabalhador, como estratégia do SUS, sob as premissas
acima descritas e sob a lógica do controle social e da
transparência das ações de Estado, caracteriza um processo
transformador no que se refere à intervenção nos processos
e ambientes de trabalho que tenha como perspectiva a
promoção, prevenção, assistência e reabilitação.

Reunião com juiz auxíliar da Presidência confirmou o pagamento

Com o pagamento de 12 parcelas dos atrasados da URV, o Tribunal de Justiça caminha para
liquidar a primeira parte do crédito já em 2012. Como restam
13 parcelas, até o fim do próximo ano os servidores terão recebido o período de 2002 a
2007.
“No começo do ano já iniciaremos as negociações para o
pagamento da URV até 1994”,

afirma o coordenador-geral do
Sindijus-PR, José Roberto Pereira. Ele lembra que já existe o
compromisso do TJ de iniciar o
pagamento, ao fim do primeiro
período da URV, dos juros e correções monetárias. “Com esse pagamento, restarão os valores até
94, quando houve a perda salarial dos trabalhadores.”, explica.
Com o pagamento das 12
parcelas em dezembro, os ser-

vidores garantem as antecipações que ocorrem desde 2008,
ano em que foi reconhecido o
direito da URV à categoria.
“Essa é mais uma vitória.
Desde que conquistamos a URV
garantimos antecipações em todos os anos. No entanto, continuamos lutando para que o direito dos aposentados e pensionistas seja também respeitado”,
ressalta José Roberto.

Fenajud quer assédio moral nas metas do CNJ
A Federação Nacional dos
Servidores do Judiciário nos
Estados (Fenajud) protocolou
pedido de providências, para
que seja inserido como meta
permanente das
administrações dos Tribunais
o combate ao assédio moral e
outras providências
relacionadas ao tema. A
criação e a aprovação das
metas anuais do Judiciário
passam por processo de
sugestão e amadurecimento,
até que possam ser inseridas
nos planos anuais.
Gilberto Valente, Ministro

do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e Conselheiro,
ressaltou a relevância do
pedido e determinou que no
prazo de trinta dias em
razão da complexidade da
matéria os tribunais sejam
intimados. “Nos parece de
grande importância o pedido
do requerente, no entanto,
para fins de inserção nas
metas devem ser realizados
estudos aprofundados sobre o
tema”.
Assim, para dar início ao
processo de estudo, Fenajud
sugeri que seja determinado:

a intimação dos Tribunais de
Justiça Estaduais, dos
Tribunais Regionais Federais,
dos Tribunais do Trabalho, dos
Tribunais Eleitorais os
Tribunais Militares, do
Conselho da Justiça Federal e
do Conselho Superior da
Justiça do Trabalho para que
tragam informações sobre a
questão abordada pelo
Sindicato, especialmente
quanto a existência de
programas ou projetos que
cuidem da questão do assédio
moral no âmbito dos
Tribunais.
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APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Sindijus-PR participa de comissão que vai
analisar convênio com a Paranaprevidência
Reuniões vão avaliar o adamento do convênio. Sindijus-PR quer fim de impasse com pensionistas.

Esporte integra servidores da Região Oeste

Comissão está revendo o covênio com órgão previdenciário

conteceu no final do
mês de novembro, a primeira reunião da Comissão para analisar convênios entre o Tribunal de Justiça
(TJ) e a Paranaprevidência. Estavam presentes na reunião as
Assessorias Jurídicas da Secretaria do TJ, do Departamento
Administrativo, do Departamento da Magistratura, do Recursos Humanos, da Paranaprevidência e o secretário-geral do Sindijus-PR, Mário Cândido de Oliveira.
Entre os temas tratados nessa primeira reunião estão a
questão da isenção aos aposentados do pagamento do imposto de renda, como proceder
em relação aos pedidos de
aposentadoria especial e por
invalidez e de quem é a responsabilidade pelo pagamento das parcelas da URV para
pensionistas e aposentados.
Quanto às questões dos modelos de aposentadorias (especial e por invalidez, por exemplo) ficou definido que a assessoria jurídica da Paranapre-

vidência vai apresentar à comissão uma proposta de termo
de procedimentos. Quanto ao
pagamento das parcelas da
URV das pensionistas e aposentados, os representantes da
Paranaprevidência afirmaram
que o estudo elaborado por
eles, confirmado pela Procuradoria Geral do Estado (PGE)
e Secretaria de Administração
e Previdência (SEAP) aponta
que a responsabilidade pelo
pagamento é do TJ.
Essas conclusões vão ser encaminhadas ao Tribunal de Justiça nos próximos dias. Mário
Cândido disse que o SindijusPR já tinha conhecimento de
que o estudo do Instituto
Previdenciário indicava que
todos os valores devem ser
pagos pelo órgão de origem,
ou seja, o próprio Tribunal de
Justiça. O Sindijus-PR vem
acompanhando o andamento
deste processo e aguarda sua
remessa ao TJ para tratar do
assunto diretamente com o
presidente do Tribunal, Miguel Kfouri Neto.

O esporte é sempre uma
das maneiras de integração
entre trabalhadores. Além
de destacar o espírito de
equipe, essas atividades
trazem descontração aos
trabalhadores do Judiciário.
Todo mês de dezembro,
no Dia da Justiça, servidores da Região Oeste se
encontram em atividades.
Trabalhadores das
comarcas de Cascavel,
Toledo, Palotina e Corbélia
participaram de atividades
esportivas, jogos de futebol
e vôlei, almoço e sorteio
de brindes.
Com a presença de
autoridades locais, o

evento sai do reduto do
judiciário e atinge toda a
população. Neste ano, o
evento teve a presença do
prefeito de Cascavel, Edgar
Bueno, do cantor Teodoro,
vereadores e personalidades
da cidade.
“Essa integração entre as
comarcas ocorre todos os
anos, sempre alternando a
comarca-sede”, explica o
diretor do Sindijus-PR, Itacir
Antunes dos Santos. “Esquecemos por um dia o trabalho
pesado que temos dentro do
Judiciário. Renovamos nossos
laços de amizade e
companheirismo, necessários
para trabalharmos juntos no
cartório”, destaca.

TIJUP
Itacir aproveitou a
atividade para anunciar que
o Sindijus-PR realizará em
2012 o IX Tijup - Jogos
Interjudiciário do Estado do
Paraná. A última edição
ocorreu em 2008, em
Curitiba, também com
organização do Sindicato.
“Vamos realizar mais
este evento buscando a
integração entre os servidores. Em 2008 foi um sucesso
a atividade. Ano que vem
queremos que mais
comarcas participem, por
isso a divulgação dos jogos
desde o inicio do ano”,
afirmou o diretor do
Sindijus-PR.
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REDE de convênios oferecem descontos aos filiados

Cartão de Desconto do Sindijus-PR
começa a ser distribuído
Sindijus-PR vem procurando várias maneiras de trazer cada
vez mais benefícios
para os seus filiados. Além das
lutas em defesa dos direitos
dos trabalhadores do Poder
Judiciário do Paraná, há também a preocupação de trazer
outras benfeitorias para os
filiados, como desconto em
várias áreas. Por esta razão, foi
elaborado um “Cartão de Desconto”. A partir de agora com
o Cartão de Descontos
SINDIJUS, você passa a fazer
parte de uma rede de vantagens exclusiva, usufruindo de
descontos especiais em diversas empresas credenciadas.
Com o Cartão SINDIJUS,
você terá descontos em academias, escolas de idiomas, faculdades, cursos de extensão,
congressos, restaurantes, chur-

rascarias, hotéis nacionais e
internacionais, informática, médicos, dentistas,
laboratórios, farmácias e
em muitos outros estabelecimentos credenciados.
Filiado (a), recebendo o seu cartão poderá ter conhecimento de quais empresas
o Sindijus-PR firmou
convênio e aonde
encontrá-las em sua cidade
no
site
www.
sindijus.allsul.com.br, é só
clicar na sessão usuário, no
login digitar sindijus e na senha allsul.
A distribuição será feita pelo
Correio a partir de janeiro do
ano que vem (2012), você receberá o Cartão juntamente
com orientações de como utilizar e a forma de desbloquear.

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.
O Sindijus-PR acompanha
o recesso do TJ e
retornará suas atividades
no dia 09 de janeiro.

25 de dezembro
Natal

01 de janeiro
SUGIRA
Sindijus-PR vem buscando
ampliar o leque de benefícios
para os filiados e seus dependentes, fechando convênio com
várias empresas, por isso, o Sindicato quer a sua opinião. Envie sugestões de convênios da

Confraternização Universal

sua cidade, da sua região através do e-mail conscienciaeluta
@sindijuspr.org.br
Deste modo o número crescerá cada vez mais, criando facilidades e oportunidades para
toda categoria.

SINDIJUS-PR DESEJA UM FELIZ NATAL E ANO NOVO AOS SERVIDORES
“O Sindijus
-PR deseja a vvocê
ocê os mel
hor
es vvoo t os de paz
Sindijus-PR
melhor
hores
paz,,
saúde e boas festas. Queremos que você continue junto
c onosc
om esse ccompanheirismo
ompanheirismo
onoscoo na luta, ccom
ompanheirismo,, pois só assim,
teremos motivos para buscar sempre o melhor à categoria.
Com força e tranquilidade para enfrentarmos as dificuldades
que hão de vir e que os sentimentos de coragem,
superação e justiça possam estar presentes em nossos
novos dias, pois a meta do Sindicato é oferecer sempre o
melhor aos servidores.
Que ccada
ada servidor
ado ccon
on
vívio de seus ffamiliar
amiliar
es e
servidor,, no sagr
sagrado
onvívio
amiliares
demais entes queridos, brindem essa data com o líquido da
saúde, da felicidade e da esperança, na taça da harmonia e
da união.
Feliz Natal e Prospero Ano Novo!”
Dir
eção do Sindijus
-PR
Direção
Sindijus-PR

20 de dezembro

24 de janeiro
É comemorado o Dia
Nacional do Aposentado

04 de fevereiro
Posse da nova Diretoria
do Sindijus-PR. Atividade
será na Sede Campestre
do Sindicato.

21 de fevereiro
Carnaval

27 de fevereiro
Dia do Idoso

08 de março
Dia Internacional da
Mulher.

