Encontro dos analistas define reivindicações

Página 5

Jornal do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Paraná • Ano XX• nº 363 • Outubro de 2013

Sindijus-PR
lança campanha
pela isonomia
salarial dos
servidores
Assessoria Jurídica do Sindicato entrou com ação
requerendo a concessão dos mesmos benefícios aos
servidores filiados, para corrigir a distorções no foro
judicial e na Secretaria.
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abertas as
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temporada de
final de ano
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novo presidente do
Tribunal de Justiça

“Servidores da
justiça na luta
pela previdência”
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Esperanças renovadas com a
eleição do novo presidente
om pouco mais de sete
meses na presidência do
TJ, Clayton Camargo renunciou. Nesse período os representantes da categoria só se
reuniram com o chefe do poder
uma única vez. Apesar de serem
recebidos pelo juiz auxiliar,
Fernando Prazeres, as respostas
de quem comandava os recursos públicos não vieram.
Os servidores já andavam
pra lá de impacientes. Agora,
com a eleição e posse do
desembargador Guilherme Luiz
Gomes, as esperanças se renovam. O novo presidente é tido
como progressista e mais sensível aos problemas dos servidores e das injustiças. Foi um
dos líderes da histórica greve
da magistratura no início dos
anos 90. Naquela oportunidade a “quebra de braço” se deu
contra o governo do Estado que
queria sufocar o Judiciário. Não
concedia reajustes à magistratura e dava reajustes menores
aos servidores do Judiciário em
relação aos do executivo. Teve
que enfrentar mais de 100 dias
de greve, dos juízes e dos servidores.
Agora, com Guilherme na
Presidência, os servidores esperam debater a pauta de reivindicações e mais: que os problemas sejam resolvidos. Embora

sejam muitos, se houver boa vontade, as soluções poderão ser
encontradas com diálogo. O
Sindijus-PR patrocinou várias
ações judiciais em favor da categoria. Ganhou algumas que possibilitaram corrigir parte das injustiças.
Ao novo mandatário cabe a
responsabilidade de administrar
o Judiciário nos próximos pouco mais de 15 meses. Os servidores sabem que podem contar
com alguém com comportamento ético que se exige do administrador público, mas também
esperam que ele trate todos
seus integrantes com igualdade;
que direitos reconhecidos a determinado segmento seja estendido a todos, pois não se admite o que aconteceu no ano passado, quando foram pagos 200
dias de indenização de férias a
magistrados sem que o mesmo
reconhecimento tenha alcançado os servidores. Já em 2013, a

administração do TJ mandou indenizar mais 30 dias de férias
não gozadas, mas somente à magistratura.
A categoria deseja também
que todas as distorções salariais
sejam corrigidas, tanto entre servidores do primeiro e segundo
graus, quanto entre os próprios
servidores da secretaria do Tribunal.
O Sindijus-PR espera também que a nova administração
encampe a ideia de levar adiante a questão do Plano de Carreira, sonho acalentado há muito anos. E por fim, os servidores
esperam que a Emenda Constitucional que está no Congresso
Nacional seja aprovada o mais
breve possível para que as eleições para as administrações dos
tribunais tenham participação
de todos, magistrados e servidores, para que os eleitos sejam a
expressão da maioria dos integrantes da base da pirâmide.
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L.P.
FALTA DE SEGURANÇA
Referente as condições dos
fóruns, concordo plenamente com o Sindicato que
a falta de segurança é um
alvo fácil para os ladrões,
porque não há instalação
de portas com detectores
de metais e monitoramente por câmeras. O
problema não é só com o
armazenamento das armas, mas também a falta
de segurança nas varas criminais aonde tem acesso
livre, como no Tribunal do
Júri, precisamos de segurança para nós.

P.M.L.B.
PARABÉNS
Cumprimentos pelo empenho do Sindicato em oferecer vários benefícios ao
servidores, como convênio,
sede na praia e campestre,

como a futura sede em
Porto Rico. Fico feliz em
fazer parte dessa equipe,
isso demostra o interesse
do Sindijus em dar oportunidade diversas à nós.

A.S.F.
PARABÉNS I
Gostaria de parabeniza-los
pelo trabalho que o Sindijus vem realizando e representando os servidores
do judiciário paranaense.
Estamos engajados na
campanha de isonomia entre servidores do 1º e 2º
graus.

R.M.
PERGUNTA
Estou sofrendo um processo administrativo, gostaria
que o Sindicato me auxilia
judicialmente. O que devo
fazer para ter essa ajuda?
Porém não sou filiado.

P.P.T.
RESPOSTA
Para ter acesso aos serviços jurídicos, você deve ser
filiado. Contudo, foi aprovado em Assembleia um período de carência de 6 meses após a filiação para que
possam utilizar o serviço
jurídico do Sindicato. Entretanto, há uma exceção
a essa regra para servidores recém-nomeados, até
no máximo um ano.

Direção do Sindijus-PR
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DESEMBARGADOR Guilherme Luiz Gomes assume o cargo para mandato tampão

Os desafios do novo presidente do TJ
Problemas estruturais e falta de servidores afetam diretamente
a qualidade da prestação de serviço à sociedade.
leito presidente do Tribunal de
Justiça, o desembargador Guilherme Luiz Gomes tem pela
frente uma série de desafios. O novo
presidente vai ter que dar conta das
deficiências estruturais do Judiciário,
no que se refere à falta de servidores,
insuficiência material e física,
distorções nas carreiras e direitos não
atendidos, que afetam diretamente a
qualidade da prestação de serviço à
sociedade.
Administrar adequadamente os recursos disponíveis ao TJ, de forma a corrigir deficiências e atender a crescente
demanda estrutural, será o desafio para
imprimir uma imagem de renovação ao
Tribunal. Além disso, é necessário ter
uma gestão transparente para responder os questionamentos feitos por entidades da sociedade, no que se refere à
utilização de recursos públicos.
Entretanto, não somente soluções
técnico-administrativas são suficientes
para conduzir as mudanças necessári-

as para um Judiciário que esteja em
sintonia com o progresso da sociedade e o amadurecimento das instituições públicas. É necessário ter como
prioridade o papel desse Poder de garantir a justiça social, para o benefício
da sociedade, com igualdade, transparência e honestidade.
A melhor imagem que se pode construir do Judiciário é junto à população, que utiliza e paga seus serviços. A
estrutura de atendimento deve ser adequada à boa prestação de serviço, o que
inclui igualdade e respeito no tratamento que se dá aos servidores, além
dos recursos materiais necessários.
Conduzir uma gestão democrática,
com abertura à representatividade de
setores da sociedade, incluindo o
Sindijus-PR – entidade legítima de representação das demandas dos servidores, é um fator imprescindível para
o alcance do objetivo comum de elevar o patamar institucional do Poder
Judiciário paranaense.

Sindijus-PR pede pagamento da URV
até 1994
O Sindijus-PR protocolou no começo
do mês, o pedido para pagamento de valores referentes a URV (11.98%) do período entre março de 1994 e março de 2002.
Em 1994 os vencimentos dos servidores foram transformados em Unidade Real do Valor (URV ), conforme a
política monetária do Governo Federal. O presente pedido busca assegurar o pagamento da diferença de todos os meses posteriores à conversão
da URV, ocasião que foi implantada a
correção de 11.98%, descontando-se os
valores já pagos de setembro de 2008
até abril de 2002.
Inúmeras foram às decisões dos Tri-

bunais, reconhecendo o direito dos servidores ao pagamento devido aos anos
que não receberam a exata correção. A
recente decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF) no Recurso Extraordinário 561836 fortalece o direito às diferenças remuneratórias oriundas da errônea
conversão feita em 1994.
Pelas razões apresentadas e por
questão de justiça, os servidores ativos, aposentados e pensionistas esperam o pagamento de todos os valores
retroativos correspondentes a este período.
Número do protocolo para acompanhamento é 0367652/2013.

Sindijus-PR participa de reunião na
Assessoria de Planejamento do TJ
David Machado, da direção do
Sindijus-PR, junto com o economista Cid Cordeiro, participou
neste mês de reunião na Assessoria de Planejamento do Tribunal de Justiça. O encontro serviu
para tirar dúvidas em relação ao
orçamento de 2014, mas principalmente em relação a algumas
despesas do Judiciário que estão
publicadas no Portal da Transparência. Pelo TJ participaram a diretora da Assessoria de Planejamento, Maria Alice Panizzi e os
assessores João Orlando e Daniel
Barbosa.
Para Cid, esses contatos são
importantes porque o Sindijus-PR
precisa saber qual é a projeção
de sobras no orçamento no final
do ano, pois foi daí que o TJ-PR
pagou no ano passado os atrasados do auxílio alimentação aos
juízes e mais, indenizou 200 dias
de férias não gozadas. David lembra que essas reivindicações também foram feitas pelo SindijusPR, mas que o TJ não reconheceu o mesmo direito aos servidores.
Cid lembra, que nos últimos

anos tem havido sobras no orçamento de 150 a 200 milhões nessa
conta e que em algumas oportunidades serviram também para
pagar parcelas da URV aos servidores.
A Assessoria de Planejamento
do TJ incluiu no orçamento de
2014 a previsão de serem preenchidos 500 cargos de funcionários de concursos em andamento.
Também há previsão de recursos
para contratação de mais juízes,
pois tem um concurso sendo realizado pelo Tribunal.
David disse que o Sindicato
deve conversar com o novo chefe do Judiciário, Guilherme Luiz
Gomes, eleito recentemente e irá
pedir que seja dado tratamento
igualitário entre servidores e magistrados, pois não é justo que a
magistratura tenha recebido,
somente no ano passado 200 dias
de férias indenizadas e os servidores não receberam nada.
David ainda lembra que este ano,
os juízes já receberam mais 30
dias dessas indenizações, mas
que os servidores continuam sendo injustiçados.
Gustavo Vidal
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Sindijus-PR cobra isonomia salarial
judicialmente
Sindijus-PR está cobrando judicialmente a concessão de Gratificação
de Tempo Integral e
Dedicação Exclusiva (TIDE), e sua
transformação em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada
( VPNI) e a incorporação desse
valor aos vencimentos de todos os
servidores que não obtiveram esses benefícios desde 2010, quando foi concedido aos grupos básico e intermediário da secretaria
do Tribunal de Justiça. A ação foi
distribuída para a Vara da Fazenda Pública de Curitibaleva o número 0006666-33.2013.8.16.0004.
O Sindijus-PR requereu a
concessão do TIDE a todos os servidores, através do protocolo
230825/2011, que foi negado
pelo então presidente desembargador Miguel Kfouri Neto.

Com a negativa do pedido administrativo e a recente incor-

poração desses benefícios às tabelas de vencimentos dos gru-

pos intermediário e superior da
secretaria do Tribunal, através

das leis 17577/2013 e 17601/
2013, a Assembleia Geral Extraordinária do Sindijus-PR que
aconteceu em agosto, decidiu
pelo ingresso da ação judicial
para cobrar a concessão dos mesmos benefícios a todos os servidores, para atender ao dispositivo legal da isonomia salarial.
Assim, com juntada de toda
a documentação necessária e
principalmente a ata da assembleia devidamente registrada, o
advogado do Sindijus-PR, Ludimar Rafanhim no dia 20 de setembro ingressou com ação.
A ação é em favor de todos
os servidores sindicalizados
que não tiveram o TIDE e
tampouco a VPNI, não sendo
portanto necessário o ingresso de demandas individuais
por parte dos servidores.

Sindijus-PR visita Sindicato dos Servidores do Ceará para
trocar experiências sobre campanha de isonomia

O Sindicato dos Servidores
do Poder Judiciário do Estado do
Ceará (SindJustiça Ceará) tem
batalhado pela isonomia salarial
desde 2009. Para saber mais a

respeito dos detalhes dessa campanha, o servidor Ander-son Marcelo Boroske, juntamente com o
secretário-geral do Sindijus-PR,
André Vieira, visitaram o Sindica-

to Cearense e o Tribunal de Justiça. De acordo com o coordenador-geral do SindJustiça Ceará,
Roberto Eudes, a campanha do
Sindicato levou o TJ-CE a instalar
uma Comissão para a realização
de estudos sobre a isono-mia salarial (COREI) em 2012, com a participação de representantes do
Tribunal e do Sindicato. A comissão identificou uma série de graves distorções salariais para servidores que estavam no mesmo cargo e com o mesmo tempo de serviço.
O reconhecimento de tais

distorções pelo TJ-CE levou ao
encaminhamento da mensagem
07/2012 à Assembleia, que continha projeto de lei que autorizaria o Judiciário a promover as
adequações necessárias para corrigir as distorções apontadas. O
projeto ainda não foi aprovado
pelos deputados e desde então
o SindJustiça vem insistindo junto
ao TJ para aprovação do projeto.
Para Boroske, a visita foi produtiva, pois os caminhos adotados
pelo SindJustiça podem representar uma saída para problemas enfrentados pelos servidores.

André destaca que as distorções encontradas também podem ser observadas no Tribunal
do Paraná, em situações similares, onde servidores foram prejudicados em função de enquadra-mentos e promoções, e também em razão da supressão das
entrâncias para fins de promoção. Além disso, no caso específico paranaense, o princípio da
isonomia foi quebrado quando
o TJ-PR concedeu e incorporou
a TIDE/VPNI aos vencimentos
de dois grupos ocupacionais da
Secretaria.
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Sindijus-PR protocola pauta
dos analistas no TJ
Sindijus-PR protocolou no dia 09, no Tribunal de
Justiça, pedido administrativo contendo a pauta
dos analistas judiciários. As reivindicações encaminhadas à administração foram aprovadas no encontro
realizado no dia 28 de setembro, em Curitiba. O protocolo
pode ser acompnhado pelo número 0376900/2013.
O documento, que foi sistematizado por uma equipe constituída no encontro, faz parte da luta pela
isonomia dos servidores. As reivindicações pedem,
entre outras coisas, melhoria imediata nas condições
de trabalho, na estrutura física das secretarias, definição com clareza das atividades e a valorização dos
servidores.
Amplamente debatido na atividade, o pedido é resultado de uma série de reivindicações dos trabalhadores. “O importante é que os servidores permaneçam
juntos para avançar porque todas as reivindicações são
conquistadas aos poucos”, resumiu José Roberto Pereira, coordenador-geral do Sindijus-PR. Ele reforçou que,
paralelamente ao pedido, o Sindicato vai entrar com
ações judiciais para “acabar com a prática de diferenciação salarial entre servidores”.
A atividade do dia 28 contou, também, com palestra
da assessora da Federação dos Servidores da Justiça
Federal, Vera Miranda, que debateu o papel social dos
analistas dentro do Poder Judiciário. Já o advogado do
Sindijus-PR, Ludimar Rafanhim analisou as reivindica-

ções junto com os analistas. Ele lembrou que, quando
foi aprovada a Lei 16023/2008, o Sindijus-PR já previa
as dificuldades que os analistas estão enfrentando hoje.
“O Sindicato foi contra na época porque reconheceu as
distorções que a Lei iria gerar na prática”, afirmou.
Ludimar destacou a luta do Sindicato para a incorporação da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ).
“Estamos corrigindo os equívocos da Lei aos poucos. A
GAJ, ao ser incorporada aos vencimentos, foi fundamental para elevar a remuneração básica dos analistas”, frisou.
“Foi uma vitória muito importante para os servidores, pois contribuiu para diminuir a diferença de salários entre categorias sem o acúmulo de gratificações”,
concluiu Ludimar.

Incentivo à Qualificação é reivindicação que beneficia a todos os servidores do Judiciário paranaense
Entre os ítens da
pauta de reivindicação
apresentada em encontro pelos analistas judiciários ao Tribunal de
Justiça do Paraná, está
a regulamentação e
implantação da Gratificação de Incentivo à
Qualificação Funcional,
prevista nas leis 16.748
/2010 e 17.250/2012.
A regulamentação

defendido pelo Sindijus-PR na forma de
adicional incorporável
aos vencimentos, foi
debatida na Comissão
do Plano de Carreira
em 2012. O trabalho
se deu à pedido do Sindicato, com intensos
estudos por parte da
administração e levantamento de dados junto aos servidores. Mes-

mo com o anteprojeto elaborado, a proposta não foi encaminhada ao Órgão Especial.
Em 2013, o adicional de qualificação,
ainda permanece como um dos ítens prioritários da pauta apresentada pelo Sindicato ao TJ.
Para o secretário de

Formação Política Sindical do Sindijus-PR,
André Vieira, o adicional de qualificação
deve ser uma luta conjunta, pois beneficia
todos os servidores
que realizem cursos
técnicos, de graduação e de pós-graduação (especialização,
mestrado e doutorado).

SINDIJUS-PR PROTOCOLA PEDIDO DE
PROVIDÊNCIA NO CNJ
No dia 03 de outubro, o Sindijus-PR protocolou
no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Pedido de Providência denunciando as distorções
salariais, falta de estrutura nas diversas unidades judiciárias e o tratamento diferenciado entre o 1º e 2º graus no Tribunal de Justiça do Paraná. A medida foi aprovada pela
categoria na última assembleia. O coordenador-geral do Sindijus-PR, José Roberto lembra que, apesar da confiança depositada no
CNJ, a categoria vai aguardar a resposta do
pedido, mobilizada. “Os servidores querem
conscientizar o CNJ da injustiça praticada
pelo TJ em relação aos direitos dos trabalhadores”, ressaltou. O número do requerimento é 100011980741206-12817.

SEGURANÇA AOS TÉCNICOS E ADICIONAL PARA OFICIAIS DE JUSTIÇA
O fim das custas dos oficiais de Justiça com
a implantação de um adicional e a segurança
no cargo para os técnicos cumpridores de
mandado fazem parte do pedido protocolado,
nº 0376727/2013, pelo Sindijus-PR no TJ. O
Sindicato pede que seja imediatamente resolvida a questão das “custas” judiciais dos
oficiais, mediante a criação de um Adicional
de Função nos patamares já amplamente discutidos com a administração, de 100% do vencimento básico no nível em que se encontrar
o servidor. Aos técnicos, o Sindicato pede regras claras que garantam a estabilidade dos
técnicos cumpridores , para que possam exercer com dignidade e segurança suas funções.
Por fim, o Sindijus-PR quer que seja determinado estudo, com a participação dos servidores, para encontrar uma solução, antes
que ocorram consequências mais graves.

TARIFAS COBRADAS DOS SERVIDORES
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
O Sindijus-PR protocolou no TJ pedido requerendo providências junto à Caixa Econômica
Federal contra a cobrança de tarifas de manutenção de conta-corrente que deveria ser
gratuita. Deste modo, o Sindicato pede que
seja feita a correta aplicação prevista nos contratos. Sendo assim, o Sindicato solicita aos
servidores que verifiquem nos seus extratos
da conta os valores descontados indevidamente
e encaminhem ao e-mail conscienciaeluta@sindijuspr.org.br as informações das cobranças indevidas, para que possa apresentar
ao TJ. O protocolo é 0334826/2013.

6

Outubro de 2013

RESOLUÇÃO DEFINIRÁ POLÍTICA DE FORMAÇÃO
DE SERVIDORES
O Grupo de Trabalho de Política Nacional de Formação
dos Servidores do Poder Judiciário finalizou minuta do
projeto de resolução que definirá as diretrizes que os
tribunais deverão seguir para garantir a formação e
capacitação de seus servidores.
O objetivo é assegurar que a educação e o aperfeiçoamento sejam parte de um processo permanente que
sirva como instrumento de valorização do servidor.
O texto seguirá agora para a Comissão de Eficiência
Operacional e Gestão de Pessoas do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) que, após avaliá-lo, deverá submetêlo ao Plenário do conselho.
A proposta finalizada pelo grupo de trabalho, que reuniu servidores de todos os ramos da Justiça, prevê
maior oferta de cursos e treinamentos e a profissionalização dos que atuam nas áreas de formação.
A ideia é que a formação do servidor aconteça ao
longo de toda a carreira, desde o ingresso, e atinja
servidores efetivos, terceirizados e ocupantes de cargos em comissão.
A minuta da resolução prevê, ainda, o uso prioritário
de cursos de educação a distância com uso de
softwares livres e compartilhamento de material e recursos entre os tribunais.
O texto sugere também que as ações de formação
sejam oferecidas durante a jornada de trabalho e que
os tribunais criem formas de incentivo aos servidores
que participem dessas ações.

PEC PROPÕE ELEIÇÕES DIRETAS PARA PRESIDENTES
DOS TJS
A Federação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário nos Estados (Fenajud) e Federação Nacional dos
Servidores do Judiciário Federal (Fenajufe) discutiram
a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 526), que
prevê eleições diretas para os tribunais.
A PEC garante direito de voto a servidores efetivos e
juízes de direito na escolha dos integrantes dos órgãos de direção dos tribunais de justiça.
Após amplo debate as federações propuseram alguns
encaminhamentos. A Fenajud disse que deve realizar
encontros por estado, consultar nomes de deputados
para a relatoria da matéria e ampliar a discussão para
refletir uma pauta nacional, unindo as duas
federações e nacionalizar a pesquisa sobre o estado
de saúde dos servidores.
A Fenajufe propôs discutir a reforma do Judiciário e
debater sobre este poder, classificado pelos sindicalistas como “autoritário e opressor”.

Sindijus-PR lança cartilha sobre
Previdência

sclarecimentos sobre
como requerer a aposentadoria e dúvidas sobre
a previdência pública fazem parte do conteúdo da nova
Cartilha do Sindijus-PR “Servidores da justiça na luta pela
previdência”. O material elabo-

rado pelo advogado do Sindicato, Ludimar Rafanhim e produzida em formato de história em
quadrinhos e com orientações
de forma simples e didática, ajudará dar maior entendimento e
conhecimento sobre o assunto
aos servidores.

A preocupação do Sindicato
na elaboração desta cartilha foi
pelas inúmeras dúvidas dos servidores que estão para se aposentar, onde o trabalhador, chamado de ativo, depois de completar o tempo de serviço pode
requerer a aposentadoria, mas
daí vem a grande dúvida qual
tipo e como funciona o cálculo
dos proventos? Dessa forma, a
cartilha vem para diminuir os riscos de sofrerem prejuízos ao se
aposentarem.
Segundo o coordenador-geral do Sindijus-PR, José Roberto, com a cartilha o servidor terá
muito mais argumentos para lutar pelos seus direitos. “Porque
depois de tanto trabalho e luta,
o que o servidor espera é o reconhecimento justo pelo seus
serviços prestados a população”.

No final de outubro acontece o Torneio Jubileu de Prata
O Sindijus-PR realiza nos
dias 26, 27 e 28 de outubro o
Torneio Jubileu de Prata, em
comemoração aos 25 anos da
Entidade.
O evento tem como objetivo inaugurar o novo campo de
futebol suíço da sede campestre. Neste campeonato, a principal modalidade será a disputa de um torneio de futebol su-

íço. Outros esportes também
estão a disposição dos servidores como vôlei e basquete, e de
baralho como canastra e truco.
O Sindijus-PR ressalta que
apenas servidores filiados e seus
dependentes poderão participar.
Segundo o diretor do Sindijus-PR, Mário Cândido de Oliveira, o Sindicato espera a parti-

cipação de muitos servidores na
atividade festiva. “Criamos várias categorias para que todos
possam participar junto com as
suas famílias”, destaca.
Interessados em participar
favor se inscrever através do site
do Sindijus-PR. Na sessão de
“Documentos” os servidores
encontram o Regulamento e a
Ficha de Inscrição.

Inscrições continuam abertas para temporada de verão
na sede do litoral do Sindijus-PR
Os servidores que quiserem
passar a temporada de verão/final do ano na Sede Litoral do
Sindijus-PR, localizada em Guaratuba, ainda podem se inscrever através do site no link “Sede
Litoral”.
A direção informa que ainda há vagas para a temporada,
assim, os interessados que queiram reservar apartamento têm

até o dia 15 de novembro para
se inscrever.
O sorteio para o Carnaval
2014 será realizado ainda este
ano, após as definições das reservas para Natal, Ano Novo e
Janeiro. “Estamos organizando
com antecedência para que todos possam organizar a temporada de férias”, diz José Roberto,
coordenador-geral.

O valor da diária é R$ 60,00
para quatro pessoas (admite-se
a 5ª pessoa no quarto desde que
leve o colchonete). O valor para
o período completo é R$ 360,00
(mesmo se o servidor quiser se
hospedar menos dias).
O Sindijus-PR fará a comunicação aos filiados contemplados com as instruções para pagamento via e-mail.
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Em Curitiba, trabalhadores dizem não
ao PL da terceirização
urante audiência no plenário
da Assembleia Legislativa, o
vice-presidente da Câmara dos
Deputados, André Vargas (PT ),
disse que o Projeto de Lei 4330/2004
coloca em cheque o conceito de trabalho no país e o nível de proteção dos
trabalhadores. Vargas informou que a
bancada do PT fechou questão contra
o projeto que regulamenta as terceirizações das atividades no país, mas
destacou que é necessário convencer
os demais setores da Câmara a derrotar a proposta.
A audiência pública, convocada
pelo vice-presidente da Câmara e pelo
presidente da Comissão de Direitos
Humanos e Cidadania da Assembleia
Legisla-tiva, deputado Tadeu Veneri
(PT), debateu o projeto de autoria do
deputado Sandro Mabel (PMDB-GO).
“O que pareceria uma singela proposta de regulamentação do trabalho
terceirizado é muito mais amplo do
que isso. Mexe com a estrutura das relações trabalhistas e com o conceito das
atividades”, disse Veneri.
Para o vice-presidente da Câmara, a
aprovação do projeto implica a retirada
dos vínculos de proteção dos trabalha-

lho, porque normas de segurança estão relacionadas ao quantitativo de trabalhadores em uma empresa. Se forem
todos terceirizados, a empresa não estará sujeita a estas normas. “Não favorece o processo produtivo. São necessários engajamento e esforço institucional para não aprovar este projeto”, disse.

dores do mercado formal. Vargas pediu
às centrais sindicais que conversem com
os deputados federais para que outros
partidos, além do PT, sejam contra o projeto. A maioria dos deputados está em
dúvida porque ainda não se atinou com
o real significado da proposta. “Atualmente, o prognóstico da votação não é bom
para os trabalhadores. Precisamos virar
esse jogo”, afirmou Vargas.
Tadeu Veneri disse que o PL representa um retrocesso de setenta anos nas

lutas dos trabalhadores do Brasil. “É necessário que os deputados estaduais e
vereadores tenham ciência do que significa o projeto. Vamos ouvir os trabalhadores e construir uma forma de enfrentar este projeto de lei”, ressaltou.
O procurador chefe do Ministério
Público do Paraná, Ricardo Bruel da
Silveira, afirmou que o projeto faz uma
reforma às avessas nas relações trabalhistas. “É um projeto que afeta as condições de saúde e segurança do traba-

ARTISTAS APOIAM A LUTA
A Associação Nacional dos Magistrados
da Justiça do Trabalho (Anamatra) e o
Movimento Humanos Direitos (MHUD)
mantém uma campanha vigorosa contra
o projeto de lei que regulamenta a
terceirização, onde a campanha lançou
dois vídeos, com textos contundentes,
sobre o que consideram perigos “para as
gerações futuras”. Os vídeos são curtos,
mas trazem mensagens gravadas por atores de expressão nacional, como Osmar
Prado, Dira Paes, Bete Mendes, Priscila
Camargo, Gilberto Miranda, Wagner
Moura e Camila Pitanga. “A terceirização
traz benefícios apenas para empresários,
que poderão cortar custos pagando salários mais baixos”, diz um dos depoimentos. Os vídeos são um reforço e tanto para
essa precaução.

Sindijus-PR adere ao Outubro Rosa
Objetivo é conscientizar as servidoras a respeito da importância da prevenção contra o câncer de mama
Sindijus-PR aderiu ao Outubro
Rosa, mobilização mundial que
busca chamar a atenção sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. O principal objetivo é que
as servidoras dêem importância para a prevenção. Segundo o Instituto Nacional de
Câncer (Inca), a cada 10 mulheres
diagnosticada com o câncer no país, 3 morrem. Em 2013, estima-se que 52.680 casos novos da doença sejam diagnosticados. A doença, até o final do ano, deve
atingir 52 a cada 100 mil mulheres.

O movimento popular internacionalmente conhecido como Outubro Rosa teve
início nos Estados Unidos, na década de
90, e hoje é celebrado em várias partes do
mundo. Ele recebeu esse nome em referência à cor do laço rosa distribuído pela
Fundação Susan G. Komen for the Cure
aos participantes da primeira Corrida pela
Cura, realizada em Nova York. Depois disso, no mês de outubro, os moradores das
cidades passaram a enfeitar as ruas com os
laços rosas, especialmente em locais públicos, para sensibilizar a população sobre o

câncer de mama. O laço rosa, assim como a
cor, virou símbolo da luta contra a doença.
A ação de iluminar de rosa monumentos, prédios públicos, pontes, teatros e etc,
surgiu posteriormente, e não há informação oficial, de como, quando e onde foi
efetuada a primeira iluminação. O importante é que foi uma forma prática para que
o Outubro Rosa tivesse expansão cada vez
mais abrangente e que, principalmente,
pudesse ser replicada em qualquer lugar,
bastando apenas adaptar a iluminação já
existente.

Segundo informações, no Brasil, a primeira iniciativa pelo Outubro Rosa, foi à
iluminação do monumento Mausoléu do
Soldado Constitucionalista (mais conhecido como o Obelisco do Ibirapuera), São
Paulo, em 2002. Em 2008, com a campanha realizada pela FEMAMA, foram iluminados o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro; a Pinacoteca, em São Paulo; a Ópera
de Arame, no Paraná; o memorial Juscelino Kubitschek, em Brasília; e o Palácio
Piratini e a torre da Usina do Gasômetro
no Rio Grande do Sul.
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Cupins e infiltrações ameaçam
o Tribunal do Júri da comarca
de Telêmaco Borba
Servidores sofrem com péssimas condições de trabalho
as visitas às comarcas
que vem realizando, o
Sindijus-PR constatou
que no Tribunal de Júri
do Fórum de Telêmaco Borba há
diversos problemas constatados
pelos servidores, colocando em
risco os trabalhadores e a população que frequenta o local.
Os funcionários do Fórum se
encontram em situação difícil,
que chega a comprometer a qualidade do serviço prestado à população e o exercício das
suas funções.
Além do excesso de
trabalho, muitos com jornada dupla (tem que
deixar a família como segunda opção), acúmulo
de processos, os servidores ainda tem que se preocupar com a estrutura
física, falta de espaço e
local adequado para trabalhar. Algumas Varas
não têm janelas, outras
sofrem inundações quando chove.
Mas, o principal problema é no Tribunal do
Júri. Segundo os servidores, começaram aparecer
cupins especialmente
depois que apareceram
rachaduras nas paredes e
no teto. “Tememos que
os cupins estejam roendo o forro, o que pode
danificar ainda mais a estrutura”, frisou um dos
servidores. Além disso,

há outros problemas sérios de
infra-estrutura, como instalação
elétrica comprometida e lâmpadas que não acendem.
Os servidores relatam que tiveram que fazer uma “vaquinha”
para alugar uma escada a fim de
acenderem as lâmpadas com as
mãos; tem goteiras em cima da
mesa onde ficam os juízes durante as audiências; o Tribunal
do Júri está com a estrutura bastante precária; tem ventiladores

quebrados; vidraças estragadas;
entre outros. Os servidores relatam amplo leque de deficiências – “sinais de umidade no
teto, acúmulo de água em calhas,
fissuras, perda de camadas de revestimento e áreas com o forro
abalado”.
Além de tudo, há outras situações críticas com as quais os servidores têm que conviver, como
a falta de segurança no Tribunal
de Júri e ausência de uma sala

segura para armazenar os bens
apreendidos, como armas e outros tipos de provas. Nos dias de
júri esses objetos ficam dentro
do Tribunal e a porta de acesso
ao Tribunal fica sem segurança
nenhuma. Quando acontecem
audiências não há policiais.
Diante do quadro relatado o
Sindijus-PR pede que o Tribunal de Justiça tome as medidas
cabíveis, com urgência, para modificar a realidade atual do
Fórum da Comarca. Para
o coordenador-geral do
Sindicato, José Roberto
pereira, as condições do
local são insalubres, tanto para os servidores e
juízes, quanto para os jurados.
Já para as servidoras
que prestam atividades
no Serviço Auxiliar à Infância e Juventude (SAIJ),
a crítica é em relação às
condições para realizar
seu trabalho, pois não há
meio transporte e nem
sala apropriada para
atendimento.
Além disso, outra preocupação é com o acesso
ao Projudi, hoje as servidoras têm acesso de
apoio e elas gostariam de
poder ter de acompanhamento, assim poderiam
saber como foram desenvolvidas as atividades até
a conclusão do processo
em que trabalharam.

19 de outubro
Dia de luta dos trabalhadores do Judiciário
Paranaense

25 de outubro
II Curso de Comunicação Popular do Paraná,
que será realizado de
25 a 27, na sede da
APP-Sindicato (Av.
Igua-çu
880)
em
Curitiba

26 de outubro
Inaurugração do campo suíço da Sede Campestre e Abertura do
Torneio Jubileu de Prata do Sindijus-PR

28 de outubro
Dia do funcionário público

2 de novembro
Finados

7 de novembro
Encontros das (os) Assistentes Sociais, Psicólogas(os) e Pedagogas(os) em Curitiba

15 de novembro
Dia da Proclamação da
República

20 de novembro
Dia da Consciência Negra

29 de novembro
Encontro dos técnicos
de secretaria e internos

