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28 anos

contando a história das
lutas dos servidores

Em 1991 nascia o Jornal Consciência & Luta, um dos principais
meios de comunicação do Sindijus-PR com a categoria.
A partir desta edição 400, o jornal se alia à tecnologia para
seguir levando informação confiável aos servidores
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Palavra do Leitor

Jornal impresso
é resistência

Entre em contato: conscienciaeluta@sindijuspr.com.br

OBRIGADA

Sentimo-nos amparados nestes 31 anos
de existência do Sindijus-PR e que muitas
lutas ainda tive o privilégio de ser um dos
primeiros filiados, com muito orgulho.
Parabéns.
M.R.K.

Montagem sobre foto da Pixabay

AGRADECIMENTO

N

os seus 31 anos de existência,
o Sindijus-PR sempre se preocupou com a comunicação.
Membros da direção participaram, em
várias oportunidades, de cursos sobre
o tema. Há muitos anos o Sindicato
mantém parceria com o Núcleo Piratininga de Comunicação (NPC).
No começo da fundação do Sindicato, a forma de se comunicar com
a categoria era por meio do jornal
Consciência & Luta - o principal meio
de falar com a categoria, dos boletins,
por telefone fixo e pessoalmente, nas
visitas aos locais de trabalho. Logo
surgiu o fax como um instrumento a
mais para melhorar a comunicação.
Tempos depois as mensagens já poderiam ser enviadas por e-mail. Depois
os sites, celulares. No entanto, de uns
tempos para cá, os mecanismos de comunicação se ampliaram bastante, mas
o velho e tradicional jornal persiste.
Hoje, a comunicação se faz via
Facebook, Twitter, Whatsapp, Insta-

Aproveito este ágil meio de comunicação
para, em meu nome próprio, e de
meus colegas aposentados do foro
judicial, externar a esse conceituado e
laborioso Sindicato, os nossos sinceros
agradecimentos pela propositura do
procedimento judicial objetivando o
nosso reenquadramento funcional, com
essa medida temos a certeza de que a
disparidade de nossos vencimentos será
corrigida. Quero, também, externar elogios
e agradecimentos ao Escritório do Dr.
Ludimar pela confecção do procedimento.
M.F.J.

gram e outros. A notícia não corre,
voa! E para dar conta dessa demanda,
a direção do Sindijus-PR não se descuida! Edita boletins diários e atualiza, quase em tempo real, seus mecanismos de comunicação.
Mas o tradicional jornal impresso
resiste! Quando demora um pouco,
muitos filiados ligam no Sindicato
para saber o que aconteceu. Vários
filiados mantém o hábito de ler o jornal impresso, importante instrumento para combater as noticias falsas e
a desinformação.
Assim, quando o Sindijus completa
seus 31 anos, tem o prazer de editar e
apresentar à categoria a cara nova do
Jornal Consciência & Luta, nesta edição histórica nº 400. É uma marca!
Apesar das grandes mudanças
ocorridas na comunicação, o jornal impresso está aí para ser lido, apreciado
e guardado para posteridade! Ainda é
um meio importante de comunicação
e, portanto, tem que ser mantido!

DÚVIDA

Gostaria de saber como funciona o desconto
em folha de pagamento para me tornar
filiada? Desde já, agradeço a atenção.
M.N.H.
Todas as fichas de filiação são
encaminhadas ao Tribunal no 5º dia útil de
cada mês, sendo implantado o desconto da
mensalidade no valor de 1% da remuneração
na próxima folha de pagamento. Quando
se confirma a implantação do primeiro
desconto, é efetuado sua filiação e o servidor
já pode ter acesso à todos os benefícios
que o Sindijus-PR proporciona. Todo esse
procedimento leva entorno de 30 a 60 dias.
Sindijus-PR
As cartas não refletem a opinião do Sindicato.

Justiça em Quadrinhos
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Juntos
Somos Mais Fortes!
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Atuação do Sindijus-PR foi decisiva para garantir os nossos direitos

A

s mobilizações dos servidores
neste ano tiveram um papel
de destaque no cenário político do Brasil. Ao longo de 31 anos de
existência, o Sindijus-PR nunca teve
uma atuação tão importante para a
categoria como nos últimos anos.
Permitiu que os servidores participassem mais da vida da Entidade,
seja com críticas, com sugestões ou
apoiando as lutas, pois para a direção só assim podemos saber o que a
categoria precisa, estando mais perto e ouvindo o que ela deseja.
O ano de 2019 está prestes a finalizar. Foram dias difíceis, mas
produtivos para os servidores. Foi
iniciada uma nova fase, na qual serão travadas novas batalhas, com o
objetivo de garantir a pauta de reivindicações ao longo do ano.
Vamos relembrar um pouco do
trabalho que o Sindijus-PR desenvolveu neste ano. Foram visitadas
mais de 80% das comarcas do Estado, realizamos inúmeras assembleias, grandes enfrentamentos para
garantir os direitos e muito aprendizado, e comemoramos a garantia da
Data-Base, que contabilizou 15 anos
sem perdas salarias para os servidores do Tribunal de Justiça do Paraná
(TJPR), um dos poucos a conquistar
a reposição inflacionária.
Lutamos contra os retrocessos e
desrespeitos aos servidores públi-

cos, e também por melhores condições de trabalho. Definitivamente, o
ano de 2019 que se encerra foi uma
verdadeira prova de resistência, e
em 2020 iremos ter que resistir ainda mais aos ataques a classe trabalhadora que só aumenta. O resultado deste novo cenário, faz com que
o Sindijus-PR destaque a importância da categoria de estar ainda mais
unida com o Sindicato, para fortalecer a luta contra o retrocesso e o
desmonte do serviço público.
Ao fim de mais um ciclo, nota-se
que a atuação do Sindijus-PR foi o
diferencial para que a categoria não
fosse esquecida pelo Tribunal e nem
pela sociedade, e essa atitude, é, sem
sombra de dúvidas, a demonstração
do compromisso e da seriedade da
direção no trabalho realizado em
prol dos servidores, e na luta incansável para garantir os direitos. Dito
isto, o Sindicato reforça que o momento pede reflexão para entrarmos
em 2020 renovados.

Fotos: Arquivo Sindijus-PR

Dificuldades sempre
irão existir, mas com
a união dos servidores do
Tribunal de Justiça do Paraná
conquistaremos novos êxitos.
Juntos Somos Mais Fortes!”
José Roberto Pereira,
coordenador-geral do Sindijus-PR

CRÉDITO CONSIGNADO:

AS MELHORES CONDIÇÕES PARA
SERVIDORES DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO PARANÁ

Faça uma visita!

Avenida Anita Garibaldi, 2854
São Lourenço - Curitiba/PR
Central de Atendimento Bancoob: 0800 724 4420 | Ouvidoria Bancoob: 0800 646 4001 | Deﬁcientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458

Vitória
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MEMÓRIA

Servidores receberão
diferenças dos juros da
Pedido do Sindijus-PR foi
deferido pelo Órgão Especial

O

presidente do Tribunal de Justiça do
Paraná (TJPR), desembargador Adalberto Xisto Pereira, levou à votação na
sessão do Órgão Especial do dia 25 de novembro, o pedido administrativo do Sindijus-PR
para correção dos percentuais dos juros da
URV. Por unanimidade de votos, os servidores
terão direito à diferença entre 0,5% para 1%.
Na última reunião com o Sindijus-PR, em
10 de dezembro, o Xisto Pereira afirmou que
os servidores devem receber ainda em dezembro os valores referentes às diferenças
dos juros da URV.
Na gestão anterior, o pedido SEI nº
0029785-67.2019.8.16.6000 do Sindijus-PR
havia sido negado. Neste ano, o Sindicato
solicitou a revisão do despacho, anexando
nova justificativa e cálculos realizados pelo
economista Cid Cordeiro.
“Ante o exposto, a manifestação que, respeitosamente, submeto à superior apreciação
é no sentido do deferimento do pedido, para
que sobre o valor devido a título de indenização pela conversão do salário em URV, no
período de março/1994 a março/2002, sejam
aplicados os juros de mora nos exatos termos
fixados na lei e conforme orientação do STJ,
qual seja: 01% mensal de março/1994 até
julho/2001 e de 0,5% de agosto/2001 a março/2002, abatendo-se, do total, os valores já
pagos aos servidores, bem como observandose a existência de prévia dotação orçamentária”, diz a decisão do TJPR.

O pagamento dos juros da URV, referente
ao período entre fevereiro de 1994 e agosto
de 2001, foi corrigido em 1% para magistrados. Por outro lado, os servidores tiveram o
índice de 0,5% no mesmo período. A aplicação do percentual diferenciado resultou em
valor à menor para os servidores em 55,69%.

A URV é uma conquista
histórica dos servidores
Em 2008, após muita luta da categoria
e uma campanha permanente do
Sindijus-PR, o TJPR reconheceu o direito
da categoria com a incorporação do
índice de 11,98% da URV. Os servidores
também garantiram o retroativo até
2002, e depois o pagamento até 1994.

Recesso é
conquista dos
servidores

M

uitos servidores não sabem
ou mesmo não lembram
que anos atrás o Recesso de fim
de ano não exista. Historicamente, apenas magistrados tinham
alguns dias com a suspensão dos
prazos, mas os servidores continuavam a trabalhar.
Foi em outubro de 2011 que
tudo mudou. O Sindijus-PR vinha
negociando com o Tribunal de
Justiça do Paraná (TJPR) para que
o direito fosse equiparado entre
todos os membros do Judiciário.
Há época, depois de muito insistir,
em anos anteriores, o Sindijus-PR
conquista, na negociação do então
presidente Miguel Kfouri Neto.
Em 27 de outubro, o Órgão Especial aprovou o recesso no Judiciário, nos moldes do praticado
pela Justiça Federal, para servidores e magistrados. Durante
as reuniões de negociação com
o Sindijus-PR, Kfouri chegou a
reconhecer que era “injusto os
servidores não terem o recesso,
e os juízes sim”.

Essa é uma conquista
pra ficar na história.
Há anos lutamos por esse
direito que era apenas dos
magistrados. Agora os
servidores podem
comemorar as festas de
final de ano junto
com suas famílias”
declarou em 2011 o
coordenador-geral do Sindijus-PR,
José Roberto Pereira

Na Justiça

O

Sindijus-PR trata da Ação dos Precatórios no STJ

coordenador-geral do Sindijus-PR, José Roberto Pereira, esteve no dia
26 de novembro em Brasília para acompanhar o andamento do recurso nos autos 10.878/92, da ação do precatório dos servidores. O recurso foi
protocolado pelo Estado do Paraná para anular o precatório, que teve decisão favorável no TJPR. José Roberto, acompanhado do advogado Daniel
Godoy, foi recebido pela ministra Regina Helena Costa, relatora da ação. O
Sindijus-PR apresentou os fatos e a ministra se mostrou interessada nos
argumentos, comprometendo-se a julgar o recurso no primeiro semestre
do ano que vem. A avaliação do Jurídico do Sindicato foi positiva, diante
reação da ministra aos argumentos apresentados.

Arquivo Sindijus-PR

No STJ,
advogado
Daniel Godoy e
o coordenadorgeral do
Sindijus-PR,
José Roberto
Pereira

Congresso
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Joka Madruga

XII Conseju-PR define lutas pela
valorização dos servidores
Delegados aprovam as
deliberações do Congresso
e a defesa da previdência

N

os dias 22, 23 e 24 de novembro, os servidores do
Judiciário Paranaense reuniram-se em Curitiba,
no XII Congresso dos Servidores do Judiciário do
Paraná (Conseju-PR). Nos três dias de evento houve intensos debates. As palestras sobre: As influências das novas
tecnologias na saúde do trabalhador, A ofensiva neoliberal
em nível nacional e internacional, A luta e resistência do
movimento sindical: do Governo Vargas ao atual governo,
contribuíram para que os servidores definissem um rumo
para as ações do Sindicato.
Na abertura, José Roberto Pereira, coordenador-geral do
Sindijus-PR destacou a importância do Congresso para defesa da categoria. “Estamos num momento muito difícil para
os servidores públicos brasileiros. Somos alvo de retrocessos
constantes e retirada de direitos nunca vistos antes. Desde
2015 enfrentamos o desmonte do serviço público. Vivemos
diariamente o sucateamento dos locais de trabalho e o adoecimento dos servidores. Precisamos pensar nossa organização para resistir a este quadro e buscar sempre a manutenção dos nossos direitos”, destacou.
No último dia do XII Conseju-PR, 24 de novembro, cerca
de 100 servidores de várias regiões do Estado na Plenária
Final, apresentaram as propostas discutidas nos grupos e
votaram, aprovando a grande maioria das propostas apresentadas pela direção. “Algumas mudanças foram propostas e aprovadas, no intento de melhorar ainda mais a qualidade da organização sindical em prol da valorização dos
servidores”, afirma José Roberto Pereira.
O XII Conseju-PR confirmou a necessidade de união da
categoria, perante os ataques contra os trabalhadores e as
trabalhadoras, assim como por meio do diálogo com a sociedade, articulada com outras entidades dos movimentos
sindical e social para mostrar a atual realidade do serviço
público. Leia mais escaneando o QRCode.

Escaneie o código
com seu celular
para ler mais
informações sobre
o Conseju.

O Sindicato é fundamental na
defesa dos servidores, antes
que a Inteligência Artificial substitua
os humanos no serviço público”
Arthur Lobato, psicólogo

Vivemos numa era das
incertezas. O crescimento da
tecnologia tende fragmentar o local
de trabalho e a forma de trabalho”
Daniel Medeiros, professor

É possível resistir! Vamos
ampliar o debate coletivo,
ocupando todos os espaços, para
enfrentar as derrotas que retiram
a esperança dos trabalhadores”
Marlei Fernandes, coordenadora do FES

A PEC da Previdência Estadual
integra a pauta de desmonte
do Estado Brasileiro. Essa política
faz parte do pacote que visa
o Estado Mínimo”
Ludimar Rafanhim, advogado do Sindijus-PR

Não é novidade o ataque de
governos e empresários aos
trabalhadores. O tempo passa e as
pautas deles mudam, mas sempre
seremos nós os alvos”
Márcio Pessatti, historiador

Vamos nos preparar.
O governo dá sinais de que
os ataques aumentarão. Depois
da Previdência, vem a reforma
administrativa e a sindical”
Ednaldo Martins, diretor da Fenajud
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Jornal Consciência & Luta está mais moderno
e integrado às novas tecnologias

O
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O Jornal Consciência
& Luta é uma arma
contra o arbítrio

28 anos de história,
planejando o futuro

Jornal Consciência & Luta
chega a sua 400ª edição de
cara nova e com novidades.
Este exemplar comemorativo de 12
páginas apresenta aos servidores o
que virá nas futuras edições. Com um
modelo mais “enxuto”, o Jornal busca
se adaptar ao dia a dia da categoria
com conteúdo mais curto e objetivo.
A partir de 2020, o destaque fica por
conta dos Quadrinhos e o QRcode.
Nossa tirinha com personagens
vai trazer assuntos diversos para dialogar com os servidores de maneira
direta. Mas é a chegada do QRcode
ao Consciência & Luta que marca sua
modernidade e evolução. Os servidores poderão “escanear” o código para
abrir um link com o conteúdo completo do texto do jornal.
“Essa é uma solução que diversos
meios e sindicatos estão encontrando de aliar o jornal com a tecnologia.
O servidor vai continuar recebendo
o jornal, só que agora poderá buscar
mais informações no site do sindicato pelo próprio jornal. Mas nem
todas as noticias terão essa possibilidade. A ideia é que o Jornal siga
como fonte de informação confiável

| Dezembro de 2019

da categoria”, explica o jornalista
Gustavo Henrique Vidal, que ao lado
da jornalista Pâmela Leony, edita o
Consciência & Luta.
A implantação de novos meios de
comunicação é um política antiga do
Sindijus-PR. Desde que as tecnologias transformaram a forma de comunicação entre as pessoas, o Sindicato
vem investindo em todas as frentes
para ampliar o acesso à informações
dos servidores.

A Direção está atenta
aos novos modelos
de comunicação e manterá
sua política de informação
e transparência”
Leandro Fonseca, coordenador de
Comunicação do Sindijus-PR

HISTÓRIA PARA CONTAR
O Jornal Consciência & Luta nasceu há 28 anos.
No dia 20 de maio de 1991, foi publicada primeira
edição. Por muito tempo, o jornal impresso foi o
único meio de comunicação do Sindijus-PR.
“Ele foi decisivo em diversas mobilizações da
categoria, levando as informações necessárias para
organização do nosso movimento sindical”, recorda David Machado, que atuou como secretário de
Comunicação em diversas gestões.

o final de 1988 nascia o
Sindijus-PR e se iniciava
a história da comunicação
sindical dos servidores do Poder
Judiciário. Os primeiros boletins
informativos eram editados artesanalmente: os textos - datilografados em colunas, eram montados
e colados em folhas de papel A4
e fotocopiados para serem entregues nas mãos dos servidores. Na
porta de cada local de trabalho
na capital e enviadas pelo correio
para as comarcas do interior se
ampliava a comunicação do Sindijus-PR com sua base.
Logo no início do processo de
construção do sindicato, o Jornal
Consciência & Luta foi o instrumento utilizado para unificar os
interesses e dar voz aos servidores.
As publicações traziam empoderamento aos servidores das regiões
mais afastadas do Estado: o jornal
mostrava força e união, questionava as decisões de gabinetes, exigia
respeito, cobrava providências e
denunciava. É uma arma contra o
arbítrio, o descaso, os tratos diferenciados. Dez anos depois da fundação do Sindijus-PR, a internet se
consolidava no Brasil e trazia um
mundo novo na comunicação entre
as pessoas e os povos. Com a evolução tecnológica, a comunicação tornou-se difusa. Os jornais impressos
passaram a deixar de existir, pois
não acompanham o ritmo frenético
das postagens em rede, das transmissões ao vivo, on-line. Com um
aparelho celular, qualquer pessoa
produz informação, cria fatos e versões e as dissemina.
Hoje, quando o Sindijus-PR
completa a extraordinária marca
de 400 edições do Jornal Consciência & Luta, talvez seja tempo de

Parabéns ao
Sindijus-PR
pela importante
marca, que demonstra
seu compromisso
permanente com
a informação da
categoria”
questionar se a proliferação dos
meios e a rapidez das redes de comunicação contribuiu para a elevação do grau de pensamento crítico do povo brasileiro.
A disseminação de Fake News como na última eleição presidencial,
propõe um questionamento necessário sobre o valor da verdade para
os emissores da mensagem e também para os receptores. É verdade?
Essa verdade me interessa? No contexto político atual, por exemplo, os
veículos de comunicação reportam
diariamente uma rede de intrigas
e mentiras produzidas nas hostes
palacianas e transmitidas, ao vivo,
eventual e diretamente, da porta do
Palácio. Mas quem se interessa?
Já não é mais necessário colar colunas em uma folha de papel A4 para
comunicar, como nos idos de 88. Os
meios tecnológicos estão todos aí, à
nossa disposição. Para além da credibilidade dos meios de comunicação,
a questão agora diz respeito ao grau
de interesse do receptor pela mensagem, pelo fato real, ou por outra versão mítica. Cabe aos comunicadores,
cada qual em sua instância, promover o debate e contribuir para o pensamento crítico da sociedade.
Parabéns ao Sindijus-PR pela importante marca, que demonstra seu
compromisso permanente com a informação da categoria.

José Otávio Padilha
* José Otávio Padilha foi presidente
do Sindijus-PR e é um dos fundadores
do Sindicato e do Jornal Consciência & Luta

Comemoração
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Aniversário do Sindijus-PR

31 anos de lutas e conquistas!
Sindicato comemora fundação no dia 08 de dezembro, Dia da Justiça

O

aniversário do Sindijus-PR é
marcado por inúmeras lutas dos
trabalhadores. A história desta
entidade se deu no dia 08 de dezembro
de 1988, momento no qual os servidores,
em Assembleia Geral, transformaram a
Associação Recreativa e Beneficente dos
Funcionários do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná em Sindicato dos Servidores do Poder do Judiciário do Estado
do Paraná (Sindijus-PR), permitindo que
os trabalhadores se organizassem como
as demais categorias.
Desde a sua criação, o Sindicato
tem como principal objetivo manter
e ampliar os direitos dos servidores,
além de atuar de maneira combativa
por melhores condições de trabalho e
valorização da categoria, ampliando o
número de filiados como forma de fortalecimento do órgão representativo,
legítimo, dos trabalhadores do TJPR.
Porém, o que é mais bonito nesse tra-

jeto 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 das servidoras e
servidores indicou, em todos esses anos,
que juntos, conseguimos avançar muito
em nossos objetivos. E é isso que deve ser
lembrado hoje”, destaca o coordenadorgeral José Roberto Pereira.
O Sindijus-PR, sem seus filiados,
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 ano.
Portanto, a direção parabeniza você,
servidora e servidor, e deseja que os
próximos anos sejam de muitas lutas,
mas também, de muitas conquistas.
Juntos somos mais fortes!

OPINIÃO

Sindijus-PR realiza pesquisa com a categoria
O
Se você é servidor do Estado do
Paraná, ou está aposentado, o
SINDIJUS PR quer sua opinião.

Atenda ao telefonema
e responda ao
questionário para
a Bonilha, empresa
especializada,
contratada para sua
realização.
Sua voz é muito
importante para a
luta de todos nós.

Sindijus-PR contratou o Instituto Bonilha para desenvolver uma
pesquisa científica junto à categoria
no mês de dezembro. O Instituto, com
experiência em pesquisa de opinião,
entrará em contato com os servidores
para realização da pesquisa.
Com base na metodologia quantitativa, o objetivo do Sindijus-PR com
o levantamento é de conhecer o que
os servidores do Poder Judiciário paranaense pensam e quais os problemas
e necessidades nos locais de trabalho.
Respondendo o questionário, os servidores ajudarão no mapeamento da situação atual de cada local de trabalho,
com a visão dos trabalhadores. A pesquisa também será fundamental para
que a categoria manifeste sua opinião e
contribua para que o Sindijus-PR desen-

volva políticas sindicais cada vez mais
voltadas às expectativas da categoria.
O coordenador-geral, José Roberto
Pereira, solicita que os servidores atendam aos pesquisadores e ajudem a construir um Sindicato melhor para todos.
“É muito importante a opinião de cada
um, como instrumento da democracia
participativa”, reforça José Roberto.

Os servidores que tiverem
dúvidas sobre a pesquisa, ou
precisarem de mais informações,
podem entrar em contato pelo
telefone (41) 3075-5555 e pelo
e-mail conscienciaeluta@
sindijuspr.org.br.

Transparência
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Servidores aprovam a
Prestação de Contas do
Sindijus-PR de 2018
Parecer favorável do Conselho Fiscal
foi apresentado à categoria
Leo Silva

O

s servidores do Judiciário paranaense estiveram presentes no
dia 07, em Cianorte, para a realização da Assembleia Geral Ordinária
de Prestação de Contas do Sindijus-PR,
referente ao exercício de 2018 e, com
parecer favorável do Conselho Fiscal,
aprovaram por maioria absoluta os balanços apresentados pela direção.
Na sequência, foi apresentada a
Previsão Orçamentária de 2020, também aprovada por maioria. Durante a
assembleia, os servidores tiveram esclarecimentos da direção e da gerente
administrativa do Sindicato. Na oportunidade, houve a participação de servidores de diversas comarcas.
A assembleia, prevista no estatuto,
é realizada anualmente com o objetivo de apresentar, analisar e aprovar a
Prestação de Contas e a Proposta Orçamentária do próximo ano. Os números relacionados às despesas efetuadas
e às receitas aprovadas, conforme o
conceito de transparência do Sindijus
-PR, serão disponibilizados no site, na
aba “Documentos”, na sessão “Prestação de Contas”. Lá os servidores
podem conferir sempre os balancetes
e as previsões orçamentárias anuais.
Para quaisquer dúvidas que possam
surgir, a direção está à disposição para
dirimir tais questões.
Cabe destacar ainda que, os servidores que acompanharam a demonstração das contas, elogiaram a forma clara e transparente com que foi

realizada, com destaque ao trabalho
realizado pelas funcionárias do setor financeiro e direção do Sindicato.
O fato de que as contas tenham sido
aprovadas por maioria absoluta, significa que a categoria está unida e existe confiança, em todos os sentidos, na
atual diretoria da Entidade. Significa
também que, além de o Sindicato estar
conquistando grandes avanços para a
categoria, também está, em meio a
uma conjuntura adversa, há 15 anos
sem perdas salariais. Poucos sindicatos no país possuem tal conquista.

União

A aprovação por maioria absoluta significa também a vitória da transparência e da honestidade de uma direção
que possui uma diretoria colegiada
com mais de 100 (cem) diretores distribuídos por todo o Paraná. E, principalmente, significa a vitória de um
projeto que é coletivo, pois já realizamos mais de 40 (quarenta) eventos nos
últimos dois anos, entre assembleias,
cursos, plenárias, encontros regionais,
congressos, etc. Todos contando com
ampla e democrática participação dos
servidores de várias regiões do Estado.
Por fim, importante enfatizar também que, recentemente, diretores do
Sindijus-PR e demais servidores participaram das manifestações e da resistência contra a tentativa de desmonte da Previdência do Estado, levada a
cabo pelo governador Ratinho Jr.
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SINDICALIZE-SE

Agenda e
calendário
do Sindijus-PR
destacam regiões
do Paraná

E

ste ano, o Sindijus-PR mudou o contexto na elaboração da agenda e do
calendário de mesa de 2020. Cada
mês conta uma ilustração feita à mão e
um breve histórico de algumas cidades do
Paraná, sendo elas: Curitiba, Lapa Ponta
Grossa, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Litoral, Palmas, Jaguariaíva, Cascavel,
União da Vitória e Guarapuava.
Objetivo foi destacar as cidades com
maior representatividade de servidores, podendo abranger todas as regiões do Estado,
sendo Oeste, Noroeste, Norte, Sul e Leste.
A direção do Sindijus-PR está, desde
outubro, percorrendo os locais de trabalho distribuindo as agendas e calendários
personalizadas aos filiados. Para os aposentados e pensionistas filiados ao Sindicato, o material foi enviado pelo Correio. É
importante que os servidores mantenham
os seus cadastros sempre atualizados com
a Secretaria do Sindicato. É fundamental
manter seus telefones e endereços atualizados, para que você possa receber informações da categoria, e também para que
o Sindicato possa entrar em contato, caso
haja alguma novidade de seu interesse. A
atualização também pode ser feita pelo
site. Basta clicar no banner “Sindicalizado, atualize seu cadastro.
E o material também convida os servidores não filiados a se unirem à “família”
Sindijus-PR. É importante manter o Sindicato fortalecido para viabilizar as lutas e
campanhas em defesa da categoria.
Arquivo Sindijus-PR
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Novo processo de relotações
deve iniciar em janeiro de 2020
Sindijus-PR teve audiência com o presidente Xisto Pereira ainda em dezembro

O

Tribunal de Justiça do Paraná
(TJPR) deve abrir, por meio de listas, um novo processo de relotação
ainda na primeira quinzena de janeiro de
2020. A informação foi confirmada pelo
presidente Adalberto Xisto Pereira em
audiência com o Sindijus-PR no dia 10 de
dezembro. Importante mencionar que a
relotação efetiva dos servidores, do procedimento anterior, ainda está pendente
em algumas comarcas, sendo essa questão
reforçada na reunião.
Na audiência referente às reivindicações dos servidores, Xisto Pereira antecipou que os servidores devem receber
em dezembro os valores das diferenças
dos juros da URV. O Sindicato solicitou
que fossem pagos valores significantes
e o presidente sinalizou com a possibilidade de atender a demanda.
Sobre novos benefícios e reajustes de
gratificações, Xisto Pereira disse que poderá responder precisamente após avaliar
os recursos orçamentários. Diretores do
Sindijus-PR reforçaram a necessidade de
reajustar o auxílio-alimentação e a gratificação de incentivo à qualificação, além
de estabelecer o auxílio-creche. Quanto à
Resolução 219, o presidente informou que
pretende ter avanços com relação à isonomia no Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Os diretores do Sindijus-PR reforçaram ainda o pedido de atenção do presidente a dois procedimentos. Um deles
trata das custas dos oficiais de Justiça,
que hoje estão depositadas numa conta
e na qual não houve o repasse. O Sindi-

Gustavo Henrique Vidal

Sindijus-PR e TJPR discutem as reivindicações dos servidores

cato, com o apoio da Corregedoria-Geral,
solicitou a alteração do Decreto 626/2018
para que os valores sejam pagos aos servidores, o que já ocorreu em comarcas
como a de Cascavel. O segundo pedido é
com relação ao recebimento da indenização de licença especial, ainda em atividade. Os diretores do Sindijus-PR mencionaram o SEI 62283-30.2019.8.16.600
para que o presidente analise a questão.
Xisto Pereira também disse que as
convocações dos aprovados no concurso devem, possivelmente, iniciar a partir de fevereiro. No entanto, disse que o
TJPR irá chamar segundo a conveniência
e oportunidade. “Vamos chamando con-

forme a necessidade, e após as relotações
e equalização dos servidores”, afirmou.
Leia mais escaneando o QRCode.

Escaneie o código com seu
celular para saber mais sobre
a audiência com o presidente

APOSENTADOS

Paranaprevidência é
responsável pelo foro
extrajudicial, diz Xisto Pereira

E

m março de 2019, o Tribunal
de Contas do Estado do Paraná
(TCE) determinou o bloqueio dos
benefícios dos aposentados do foro
extrajudicial que recebem pela Paranaprevidência (PRprevi). Desde
então os servidores têm recebido os
vencimentos via liminar. O bloqueio

também impediu que os serventuários não fossem incluídos na Lei
19.952/2019, que estabelece a reposição inflacionária de 4,94%.
Diante deste impasse, a Direção
do Sindijus-PR levou a questão para
a audiência com o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR),

Xisto Pereira, realizada no dia 10 de dezembro.
O magistrado afirmou que a “responsabilidade
do pagamento das aposentadorias do extrajudicial é da PRprevi”. Xisto explicou que o Tribunal
sustenta sua posição com decisão transitada em
julgado de 2001, que determinou que o órgão
previdenciário assumisse o pagamento.
O Sindijus-PR tem buscado alternativas para
resolver o problema em definitivo e garantir o
reajuste das aposentadorias. Reuniões com o Poder Executivo foram realizadas, mas o governo
não sinaliza qualquer solução. O Sindicato solicitou avaliação ao Departamento Jurídico acerca
da decisão que aponta a responsabilidade da Paranaprevidência para discutir alternativas.

Truculência
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Sem diálogo com servidores,
Ratinho Jr altera previdência no Paraná
Votação dos projetos foi realizada sob forte aparato
policial para impedir participação dos trabalhadores

“J

á estamos há anos sem reajuste e agora,
com essa Reforma, o governador vai tirar 3% a mais do nosso salário para aumentar a arrecadação”, lamentou Altair Carlos,
técnico do Hospital Universitário de Maringá,
presente no protesto dos servidores públicos
estadual do Paraná.
A mobilização teve início no dia 03 de dezembro, com uma grande caminhada até o Palácio Iguaçu, no Centro de Curitiba, e se prolongou até o dia seguinte, quando os servidores
ocuparam a Assembleia Legislativa do Paraná
(Alep). O protesto era contra a Reforma da Previdência Estadual, pedindo a retirada da Proposta da Reforma da Previdência (PEC 16/2019)
enviada pelo governador Ratinho Jr.
A direção do Sindijus-PR participou da mobilização junto com as demais entidades para reforçar a luta contra o retrocesso na previdência.
Para o Sindicato, as alterações propostas são um
verdadeiro desmonte da previdência pública.
E a história se repetiu mais uma vez, o Governo passou o tratoraço e acabou com mais
um direito dos servidores públicos. Tramitado
na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) em
regime de urgência, a PEC 16/2019 e os Projetos de Lei (PL) 855 e 856, foram aprovados em
regime de urgência. As duas sessões necessárias para a aprovação de uma PEC, quanto dos
Projetos, foram realizadas no mesmo dia. A
bancada de oposição contestou, considerando
que havia desrespeito ao Regimento da Casa.
Em protesto ao atropelo do rito legal, deputados da oposição se retiraram da votação no início da segunda sessão.
Os deputados estaduais que votaram a favor dos servidores foram: Anibelli Neto (MDB),
Arilson Chiorato (PT), Boca Aberta Junior
(PRTB), Goura (PDT), Luciana Rafagnin (PT),
Professor Lemos (PT), Requião Filho (MDB),
Soldado Fruet (PROS) e Tadeu Veneri (PT).
“A mesa diretora fez algo que, em 20 anos
de Assembleia, nunca aconteceu, que é fazer
todos os processos da votação da PEC de uma
forma absolutamente acelerada, de uma forma
que não respeita o nosso regimento e a Constituição”, disse o deputado estadual Tadeu Veneri (PT), afirmando que a oposição irá entrar
com as “medidas cabíveis para anular a sessão”.
A votação da PEC 16/2019, que aconteceu
no dia 04, foi no Teatro da Ópera de Arame,
por decisão da presidência da Assembleia,
após ocupação dos servidores na Alep, no dia
anterior. A Ópera de Arame, que tem capacidade para mais de 1600 pessoas, ficou totalmente vazia, com a sessão sendo acompanhada apenas pela imprensa.

Arte: Ctrl S Comunicação

Confira os deputados que votaram a favor da
PEC 16/2019 e contra os trabalhadores!

MAIS REPRESSÃO

Já é prática dos governos estaduais no Paraná
receber os servidores públicos com forte repressão.
Isso aconteceu no dia 29 de abril de 2015, quando
helicópteros e bombas foram usados para dispersar
os servidores em greve. Já na tarde do dia 3, após a
entrada de servidores na sessão plenária, um forte
aparato policial foi montado dentro e fora da Casa
legislativa. Do lado de fora, professores ficaram
feridos, atingidos por bombas de gás lacrimogêneo.
Já na quarta-feira, quando a votação foi
transferida para a Ópera de Arame, segundo
informações do Coronel Péricles dos Santos,
responsável pela operação, um contingente de 800
policiais foi usado para impedir que os servidores
acessassem o local da votação. 60 viaturas
bloquearam as vias de acesso à Ópera de Arame e
um helicóptero sobrevoava o local.
Para o presidente da APP-Sindicato, Hermes
Leão, o Governador Ratinho Jr agiu de forma
antidemocrática e com violência contra os
servidores. “Ratinho já promoveu a violência na
Assembleia Legislativa, onde tivemos servidores
feridos após repressão policial. No dia da votação,
teve a fuga dos deputados para uma ‘fortaleza’,
que é o que a gente vê nas ditaduras. É a
violência extrema porque rompe com o respeito à
manifestação”, afirmou.

AS MUDANÇAS

Ratinho Jr enviou à
Assembleia Legislativa, em
18 de novembro, o pacote
da “Reforma da Previdência
Estadual”, composto por
uma Proposta de Emenda à
Constituição Estadual e os
projetos de lei 855 e 856.
Entre as mudanças, está
o aumento na alíquota da
contribuição dos servidores,
que passará de 11% para 14%
e o estabelecimento da idade
mínima de contribuição de
65 anos para homens e de
62 anos para mulheres se
aposentarem. O índice de 14%
também será descontado
de aposentados, sobre os
valores que excederam
três salários mínimos. A
reforma regulamenta ainda
o fundo complementar dos
servidores, onde o estado
poderá contribuir até o
limite de 7,5% por aporte de
servidores.
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Trabalho inesgotável
em Cidade Gaúcha

Comarca de
Cidade Gaúcha

1
9

servidor

A sobrecarga de trabalho
foi agravada com a falta
de servidores na comarca

competências

3315

“C

om 39 anos de tempo de serviço no Poder Judiciário nunca passei por uma situação dessas. É desumano, chegando a ponto de ter que
tomar medicamentos para poder trabalhar e suportar o
esgotamento físico e mental”. A declaração do escrivão
criminal Valmir Enumo, da Comarca de Cidade Gaúcha é
um pedido de socorro.
Sozinho, ele atende nove competências distintas que
somam mais de 3300 processos. Com servidores relotados em outras comarcas e em teletrabalho, Enumo “tem
que se virar” para cumprir a demanda da Vara Criminal,
Juizado Especial Criminal, Varas da Infância - Seção Cível
e Infracional, Sessões do Tribunal do Júri, além das Varas
das Execuções, atender partes, sem falar nos plantões (semanas seguidas), os serviços são inesgotáveis.
Somados aos 820 processos do Juizado Cível, são 4.135
ações que para dois servidores (1 em teletrabalho) e 02
estagiários. Enumo explica que o cartório teve um analista
relotado para Arapongas e um técnico judiciário relotadado para Paraíso do Norte. Outros dois servidores realizam teletrabalho. Outro técnico está emprestado para a
Comarca de Santa Isabel do Ivaí, realizando teletrabalho
diretamente de Cidade Gaúcha.
O escrivão diz que é preciso ter a reposição necessária
das vagas para que o trabalho fique em dia. “Presencialmente somos eu e dois estagiários. Sou o único concursado

processos

que se encontra trabalhando, hoje, ‘dentro’
do cartório. Diante do excessivo trabalho
não tem como dar conta de tantos serviços,
enquanto não mudar essa situação”, afirma.
O Sindijus-PR levará a situação ao
Tribunal de Justiça do Paraná para que
medidas sejam adotadas para diminuir o

volume de trabalho em Cidade Gaúcha.
“Vamos tratar da reposição das vagas dos
servidores relotados. O escrivão precisa
de ajuda com urgência e não pode ficar
submetido a esse trabalho excessivo”,
afirma José Roberto Pereira, coordenador-geral do Sindijus-PR.

Agenda
19 de Dezembro
Emancipação
Política do Paraná

20 de Dezembro a
06 de Janeiro 2020
Recesso TJPR

20 de Dezembro a
06 de Janeiro 2020
Recesso Sindijus-PR

25 de
Dezembro
Natal

01 de Janeiro 2020
Confraternização
Universal

24 de
Janeiro 2020
Dia do Aposentado

O Sindijus-PR deseja a você, servidor e servidora, um

Feliz Natal

com muita paz e harmonia, e um 2020 vitorioso, com a esperança
de que caminharemos unidos, porque Juntos Somos Mais Fortes!

25 de
fevereiro
Carnaval

