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Sou servidor,
e mereço respeito!

V

ivemos um momento de grandes ataques ao serviço público e a todos nós servidores.
No contexto do pacote de reformas
constitucionais visando aprofundar o
ajuste fiscal e o que o governo chama
de “redução das despesas públicas”,
o Executivo deverá apresentar nas
próximas semanas a PEC da Reforma
Administrativa, que reestruturará as
regras sobre servidores públicos.
Direcionada para reduzir direitos
de novos servidores, sob a desculpa
de “acabar com privilégios”, haveria
alterações ao texto da Constituição,
como: criação de regras facilitadas
de dispensa de servidores, segundo
o atendimento a metas de desempenho, restrição da estabilidade apenas
a algumas carreiras de estado, criação de uma fase inicial de entrada no
serviço público de 3 anos, mediante
contratação temporária, os trainees
públicos, aumento do estágio probatório para 7 anos, promoção na
carreira pública e reajuste de remuneração apenas através do critério de
merecimento, segundo os pontos obtidos em avaliações de desempenho,
acabando com as promoções por an-
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REFORMA

Gostaria de saber se o sindicato tem tomado
medidas acerca da reforma administrativa
que está para tramitar no Congresso?
L.V.S.C.
O Sindijus-PR está tomando iniciativas
em conjunto com a Fenajud e o Fórum
das Entidades Sindicais (FES).Estamos
recebendo informações das entidades,
bem como do DIAP. Também estamos
buscando o diálogo e convencimento junto
aos deputados federais e demais entidades
de servidores públicos. Sindicato está à
disposição para maiores esclarecimentos.
Direção Sindijus-PR

tiguidade, entre outros.
Em recente declaração à imprensa, o Ministro da Economia voltou a
atacar os servidores públicos, classificando como uma “casta privilegiada”, chegando ao cúmulo de nos
comparar a “parasitas”. Paralelo a
isto, existem ataques orquestrados
nacionalmente pela grande mídia e
pelo grande capital visando a desmoralização do servidor público, nos
mostrando como uma classe privilegiada, que trabalha pouco, e que seria
a “responsável” pelos problemas financeiros e orçamentários do Brasil.
Diante de toda essa conjuntura de
ataques e retirada de direitos, o Sindijus convoca todos os servidores para a
Plenária Estadual, que será realizada
em Ponta Grossa, entre dias 20, 21 e
22 de março. Com o tema “Sou servidor e mereço respeito! – Pela valorização do Serviço Público”, o encontro
terá como objetivo a construção coletiva das deliberações dos servidores do Poder Judiciário do Paraná em
2020, bem como a construção de uma
pauta conjunta em defesa dos direitos
de todos os servidores públicos. Juntos somos mais fortes!

DÚVIDA

Passei em 21º no concurso de técnico. Vocês
sabem se tem bastante vaga em Curitiba?
Existe a possibilidade de prejudicarem os
primeiros lugares mandando para interior
e os últimos colocados serem privilegiados
com as vagas em capital e comarca grande,
por conta das futuras estatizações? E
sabe me explicar como funciona a LOA e a
previsão de 19 cargos de técnico? Somente
essa quantidade será chamada esse ano?
L.M.M.
Primeiramente, parabéns pela aprovação.
Sobre o edital do concurso seriam 60% das
vagas para a capital e 40% para o interior.
A intenção do TJPR é chamar conforme a
previsão orçamentária, e apenas as vagas
previstas no edital, entretanto o Sindijus-PR
está solicitando ao Tribunal que contrate
além deste número, como forma de atender
todas as comarcas e a capital que estão
com defasagem de servidores. Sindicato a
disposição para maiores esclarecimentos.
Direção Sindijus-PR
As cartas não refletem a opinião do Sindicato.
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Divulgação Sindijus-PR

PP da 219 não
será colocado
em julgamento
pelo Conselheiro
Luciano Frota
Sindijus-PR segue na luta
pela Isonomia e busca uma
proposta conjunta no TJPR

A

direção do Sindijus-PR esteve, em conjunto com o advogado da Entidade, Ludimar Rafanhim, no Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), em Brasília, em reunião no
gabinete do conselheiro Luciano Frota, acerca do Pedido de
Providências (PP) nº 0006315-78.2017.2.00.0000, que trata da
Resolução 219, e também de demais processos de interesse da
categoria, como o procedimento das técnicas especializadas
do SAIJ, PP nº 0009215-97.2018.2.00.0000, e dos auxiliares
judiciários, PP nº 0006272-10.2018.2.00.0000.
Na oportunidade, foi informado pela assessoria que o conselheiro Luciano não irá colocar em pauta para julgamento
nenhum dos procedimentos, sendo que o julgamento dos
mesmos será conduzido pela nova conselheira, que assumiu
no dia 17 de fevereiro. “Caberá à conselheira Flávia Pessoa, do
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do Sergipe, a decisão de
quando os procedimentos irão a julgamento pelo Conselho”,
afirmou a assessoria.
Tendo em vista que a equipe de assessores continuará a
mesma no mandato da nova conselheira, a direção solicitou
prioridade no julgamento dos três procedimentos. Na oportunidade, solicitou também o agendamento de reunião com
Flávia Pessoa, logo após a posse da magistrada, para buscar a
celeridade no andamento dos referidos procedimentos.

Diretor Leandro Fonseca e o
advogado Ludimar Rafanhim
no CNJ, com a assessoria do
conselheiro Luciano Frota

Com relação à 219,
ressaltamos
novamente a importância que
o tema tem para a categoria
dos servidores do Judiciário
Paranaense, e solicitamos
uma maior celeridade na
tramitação do pedido de
providências, para que o TJPR
possa implementar o mais
breve possível a unificação
dos quadros de 1º e 2º grau,
bem como a isonomia salarial
e de tratamento entre os
servidores”,

também tem trabalhado com a
administração do TJPR para que
haja uma proposta de acordo e
consenso entre os servidores. A
luta dos servidores pela Isonomia no TJPR é antiga. A categoria
já discutiu diversas alternativas
para que a administração acabe
com a diferença salarial e de tratamento entre as duas instâncias
do Poder Judiciário.
Saiba mais acessando com
o QRCode!

enfatizou o diretor Leandro Fonseca,
presente à reunião.

Importante ressaltar também
que, independente do julgamento da 219 no CNJ, o Sindicato

Reivindicações
Divulgação Sindijus-PR

Sindijus-PR cobra agilidade
nos requerimentos da categoria

O
Os diretores Carolina Nadolny, David Machado
e Leandro Fonseca na Presidência

Sindijus-PR esteve em reunião, no final do mês de janeiro, com juízes auxiliares da Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), levando questões
de importância da categoria. Foram novamente discutidos temas como Relotações,
Extrajudicial e Condições de Trabalho. A
direção também cobrou agilidade na tramitação dos requerimentos.

Saiba mais acessando
com o QRCode!

Levantamento de dados
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Comissão será criada para atender pleitos dos

Oficiais de Justiça

Pâmela Mendes Leony

Sindijus-PR e servidores
destacam que é fundamental
melhorar as condições de
trabalho da categoria

A

diretoria do Sindijus-PR, acompanhada de
demais Oficiais de Justiça de carreira e da Lei
16023, se reuniu com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, no dia 12. O
objetivo da audiência, realizada a pedido do Sindicato, foi o de apresentar a real situação em que se
encontram os oficiais, e também solicitar respostas
aos pedidos já feitos pela entidade, a fim de buscar
soluções que contemplem a classe.
Durante a reunião, foram apresentados diversos temas de interesse dos oficiais, bem como acerca das precárias condições de trabalho, sendo discutidas questões
como: Falta de oficiais/excesso de trabalho – há déficit
de oficiais aquém inclusive do Decreto 761; Plantão Judiciário; Horas extras; Levantamento das custas; Conversão das custas; Indenização de transporte; Área atividade; Custas Eleitoral – convênio TJPR x TRE; Fixação
de número de mandados a serem cumpridos; Isonomia
para os Oficias de Justiça, e demais pautas que carecem
de atenção da administração do Tribunal.
“O Sindijus-PR , mais uma vez, se apresentou como
interlocutor na busca de soluções para estas demandas,
que já são de conhecimento da administração, sendo
que algumas delas devem ser implementadas imediatamente, como é o caso do reajuste da indenização de
transporte”, afirmou o diretor Lucinei Guimarães.
A direção apresentou uma proposta de encaminhamento, para que fosse criada uma comissão para estudar e propor formas de melhorar as condições de trabalho dos Oficiais, vez que há anos os servidores vêm
trabalhando com número reduzido, e com avassalador
volume de trabalho. Há comarcas em que oficiais possuem em carga quase 1.200 mandados para cumpri-

mento, e diversas casos críticos em que
trabalham em número reduzido, inferior
ao que preconiza o Decreto 761 do TJPR.
Destacamos as Comarcas de Cianorte,
Araucária, Colombo, dentre outras.
O presidente Xisto aceitou e determinou que a administração fizesse
ofício criando a referida comissão, e
que a mesma fosse composta por representantes da Presidência, Corregedoria-Geral, Deplan, DGRH e Sindijus-PR. O Sindicato solicitou que a
comissão seja presidida pelo desembargador Fernando Prazeres. E, uma
vez formada esta comissão em caráter
de urgência, o primeiro passo é realizar um levantamento analítico por
comarca, que comprove a real necessidade dos oficiais, para que a administração possa enfrentar os problemas e
resolve-los o mais breve possível.
Segundo a administração, a comissão também solicitará levantamento
de dados a respeito de todos os pleitos
apresentados pelos oficiais, para que
assim possa ser apresentado um relatório final para dar andamento às demandas da classe. Finalizando, ficou
deliberado também que a comissão irá

se reunir uma vez por mês, sendo que
a primeira acontecerá em março, em
data ainda a ser definida.
O Sindijus-PR destaca que a melhoria das condições de trabalho é fundamental para a efetiva prestação jurisdicional, sem que a saúde dos Oficiais
de Justiça seja afetada. A melhoria das
condições de trabalho, bem como a limitação do número de mandados por
servidor, são medidas que se impõem
para uma melhor qualidade de vida. Da
mesma forma que não é justo os oficiais
atuarem nos plantões judiciários sem
remuneração “não é certo os oficiais
trabalharem no regime de plantão, ou
realizarem horas extras de graça, sem
devido pagamento ou compensação de
horas trabalhadas”, destacou Lucinei.

A audiência foi
muito produtiva, e a
administração escutou os pleitos
da categoria com atenção. É a
primeira vez que os Oficiais terão
uma comissão para apresentar
as suas reivindicações”
Lucinei Guimarães, diretor do Sindijus-PR

Estudo

Sindijus-PR participa de reunião da Comissão de Saúde

O

Sindijus-PR participou, no dia 12
de fevereiro, da primeira reunião de
2020 da Comissão Permanente de Apoio à
Saúde dos Magistrados e Servidores (CAS)
do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR).
A diretora Arlete Rogoginski levantou a
questão de um pedido do Sindijus-PR sobre a falta de servidores e excesso de trabalho nas comarcas que tem número reduzido de oficiais de Justiça. “O Servidores

acabam sobrecarregados pela quantidade
de mandados, o que tem acarretado problemas de saúde”, destacou. A comissão
deliberou por encaminhar o requerimento
à Corregedoria-Geral para analisar.
Outro assunto tratado foi o estudo
para reduzir a quantidade de vezes que
será acionado o mouse, chamado de “redução de clicks”. Em breve o projeto será
repassado ao DTIC.

A comissão debateu ainda o aumento
de casos de depressão, suicídio e transtornos mentais. Foi apresentada e aprovada
a proposta de convênio entre o TJPR e a
PUC-PR para implementar campanhas e
auxílio aos servidores e magistrados.
Por fim, será lançada uma campanha
de conscientização sobre o HIV, com informação dos números, a gravidade da
doença e prevenção.

Atividades
Atualize-se!
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Ação

Sindijus-PR realiza
XXIII Plenária Estadual
em Ponta Grossa
Atividade estatutária define
as lutas dos servidores para 2020

Fique por dentro
das atividades
desenvolvidas
pelo Sindijus-PR

O

Sindijus-PR percebeu que os dados cadastrais de muitos dos filiados estão desatualizados, causando dificuldades nos contatos, envio
de materiais de campanhas, entre outros. Por
essa razão, o Sindicato está entrando em contato, via telefone, com os servidores para realizar
esse recadastramento.
O objetivo é ajudar na organização, atualizando locais de trabalho dos servidores. Também
tem a finalidade de manter o cadastro dos filiados
atualizado junto à Secretaria, e assim prestar um
melhor atendimento. Contudo, no site, também
há como atualizar seus dados. Servidor, existe
um “banner” ATUALIZE SEU CADASTRO. Clicando nele o servidor poderá preencher o cadastro
e, automaticamente, atualizar as informações
(favor preencher corretamente todos os campos).
A direção do Sindijus-PR pretende estimular os
filiados a participar das lutas, atividades, estruturas de lazer e benefícios em geral, visando manter
uma política de comunicação direta sobre as ações
e conquistas do Sindicato. Maiores informações
através do e-mail conscienciaeluta@sindijuspr.
org.br ou pelo telefone (41) 3075-5555.

BOLETIM INFORMATIVO

O Sindijus-PR lembra aos servidores a importância de estar informado sobre as atividades desenvolvidas. Por essa razão, o Sindicato envia aos
usuários cadastrados um resumo dos principais
acontecimentos do dia, além de informações e
novidades importantes da área judiciária.
Caso queira receber o nosso Boletim Eletrônico, via e-mail, favor solicitar através do banner
que fica do lado esquerdo do site “CADASTRESE”. E caso queira receber, via WhatsApp, basta
adicionar o número 41999700366 à agenda do
seu celular e enviar, através do Whats, uma mensagem para esse contato com o texto “CADASTRAR”, com seus dados: nome completo, local
de trabalho, cargo e número de matrícula. Desta
forma, poderemos mantê-los atualizados sobre
tudo o que acontece de interessante relacionado
aos servidores do Judiciário Paranaense.

A

valorização dos servidores
é tema constante no Judiciário. Há anos a discussão
busca alcançar melhores condições
de trabalho para a categoria. No
entanto, nesses últimos anos, os
servidores públicos têm enfrentado ataques aos seus direitos. A Plenária Estadual dos Servidores, que
acontecerá em Ponta Grossa, nos
dias 20, 21 e 22 de março, irá definir
ações e mobilizações para ampliar
a luta, e conscientizar a categoria
de como os retrocessos afetarão os
servidores do Judiciário. Atividade acontecerá no Bourbon Ponta
Grossa Convention Hotel, localizado na Rua Jacob Holzmann nº 219.
O tema definido para este ano é
“Sou servidor e mereço respeito! –
Pela valorização do Serviço Público”.
Nos últimos anos, a definição do Plano de Lutas que acontece na Plenária
Estadual, tem indicado a importância para a categoria de se organizar
para garantir suas conquistas. Reunidos durante três dias, servidores
discutirão sobre as pautas que serão
defendidas pelos trabalhadores.
A direção do Sindijus-PR convoca os servidores, enfatizando a importância da categoria estar unida,
pois a pauta a ser tratada é de interesse de todos. “É fundamental a
participação de todos, já que todos
têm o direito de propor ações e mobilizações, bem como sugerir reivindicações”, destaca José Roberto.

INSCRIÇÕES

Os interessados em participar têm
até o dia 11 de março para realizar a inscrição junto à Secretaria do
Sindicato, preenchendo a “Ficha de
Inscrição” (que se encontra na sessão de documentos gerais) e enviar
para a funcionária Jennifer através
do e-mail jennifer@sindijuspr.org.br.
Sexta-feira, 20 de março
18h00 Credenciamento
19h00 Abertura
19h15 Democracia em risco, os
impactos para a classe trabalhadora
20h15 Debate
21h15 Jantar de confraternização
Sábado, 21 de março
8h30 Credenciamento
9h00 Aprovação do Regimento Interno
9h15 Reformas ou ataques
ao serviço público?
10h15 Debate
10h45 Encerramento
do credenciamento
11h00 As novas regras da previdência
11h40 Debate
12h15 Almoço
14h00 Trabalho em grupo
16h00 Coffee Break
16h30 Plenária
18h00 Encerramento da plenária
20h00 Jantar
Domingo, 22 de março
9h00 Primeira chamanda da
Assembleia Geral Extraordinária
9h30 Assembleia Geral
Extraordinária
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Trabalho de Base

Denuncia

Juntos Somos Mais Fortes

Condições precárias
nas comarcas
preocupa Sindijus-PR

Saiba as vantagens
de ser filiado ao
Sindijus-PR

Sindicato denuncia e cobra soluções do TJPR

D

iretores do Sindijus-PR começaram
o ano de 2020 percorrendo o Estado. Não é
novidade que a precarização, a sobrecarga e a desvalorização constante vêm
adoecendo o servidor, física e mentalmente. Em
suas visitas, a principal queixa é a falta
de servidores, depois
das relotações e aposentadorias, não houve nenhuma reposição
do quadro e a situação
é caótica, obrigando
os servidores a trabalharem muito além da
jornada normal para
manter o serviço em dia,
e sobre as instalações precárias em alguns locais de trabalho.
Para o Sindijus-PR, a saúde da
categoria e a qualidade de vida são
prioridades. Por essa razão, vem
denunciando e cobrando soluções
ao Tribunal de Justiça do Paraná
(TJPR), para que o trabalho do servidor seja executado em condições
adequadas em termos de saúde e
segurança. Em muitas comarcas a
situação requer urgência, como é o
caso de Tibagi e Alto Paraná.

TIBAGI

As condições são insalubres às
quais os servidores e as pessoas
que ali transitam estão expostos.
Há problemas estruturais no prédio, como: infiltrações, banheiros
interditados, portas emperradas,
vidros das janelas quebrados, escadas, corrimãos, paredes, necessitando reparos e revitalização
urgentes. Para o Sindicato, o mofo
e infiltrações apresentam risco à
saúde das pessoas.

ALTO PARANÁ

O Fórum está interditado, em
função do risco de queda da cobertura do prédio. O teto da sala

Fotos: Arquivo Sin

dijus-PR

de audiências está sustentado por
estacas e foi condenado. Portanto, após a volta do recesso, os servidores foram transferidos para
uma sala da Prefeitura. Mas os
servidores denunciam a estrutura precária em que se encontram.
Todo o Fórum está nessa sala de
aproximadamente 35 metros quadrados, os servidores estão se dividindo de forma improvisada, e
para piorar a situação, o calor na
comarca é excessivo.
Durante as visitas, os diretores
aproveitam para conversar com
os servidores sobre a importância
da mobilização da categoria pela
valorização do serviço público,
frente às ameaças de retirada de
direitos dos servidores e trabalhadores em geral.
Os diretores falam também da
importância de todos estarem filiados ao Sindicato e de participarem
das novas lutas que virão este ano.
Os novos servidores aproveitaram
a visita, e como forma de confiança
no trabalho do Sindicato se filiam
sabendo da necessidade da união
da categoria para reivindicar melhores condições de trabalho.

O

Sindijus-PR vem recebendo filiações em
todos os lugares por onde tem passado.
Essa adesão é sinal de reconhecimento do
trabalho realizado pela direção do Sindicato, e fortalece ainda mais a Entidade, que representa os interesses dos servidores do Judiciário Paranaense.
E neste momento, em que a classe trabalhadora
está, constantemente, sofrendo ataques aos seus
direitos, os servidores estão se conscientizando do
fato de que, só unindo forças, é que iremos resistir. Assim, muitos estão procurando o Sindijus-PR
para se filiar, compreendendo que a luta não pode
ser apenas de uma parte da categoria.
“Todos e todas têm que estar filiados ao seu
Sindicato, pois só assim estarão representados e
seguros de que seus direitos não serão suprimidos, e que todas as conquistas alcançadas pelo
Sindijus-PR serão garantidas. Portanto, filie-se
agora, garanta o seu direito e venha participar
das nossas lutas e conquistas!”, destaca o coordenador-geral José Roberto Pereira.
Além das lutas em defesa dos direitos dos
servidores do Judiciário do Paraná, há também
a preocupação do Sindijus-PR de estar a todo o
momento ao lado do trabalhador, por isso, a Entidade possui um leque de benefícios para os filiados e seus dependentes.

Você sabia...

...

que todos os servidores filiados ao Sindijus-PR
têm assistência jurídica? O agendamento pode
ser feito pelo telefone (41) 3075-5555.

...

que para receber o Boletim Eletrônico do
Sindijus-PR basta se cadastrar pelo Site?

...

que agora você pode receber informações pelo
WhatsApp? É só pedir para se cadastrar através do
número (41) 999700366.

...

que no site, além das notícias diárias, você pode
encontrar os Convênios do Sindijus-PR? Clique na
aba “Convênio” e conheça todos os benefícios, e a
forma de utiliza-los.

...

que na Sede Campestre você pode fazer reservas
para utilizar o salão de festas, churrasqueiras, ginásio e
campo de futebol? Mais informações pelo telefone (41)
3075-5555 ou WhatsApp (41)999700409.

...

que para fazer reservas de apartamentos na Sede
Litoral do Sindijus-PR só é preciso um telefonema
(41) 3075-5555 ou WhatsApp (41)999700409?
Então venha fazer parte desta “família”, pois
sozinhos não somos nada! Filie-se, para que juntos
possamos lutar por melhores condições de trabalho, e
valorização dos servidores.

Geral
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Servidores
enfrentam
ataques do
governador

Decretos do governador Ratinho Jr
caracterizam prática antissindical

S

Artigo do advogado do Sindijus-PR detalha o ataque
do Executivo aos direitos dos servidores

ervidores públicos do Parará estão empenhados em derrubar Decreto 3808 do governador
Ratinho Jr. Classificado como autoritário e antissindical, a medida obriga que os mais de 300 mil
funcionários públicos do estado realizem um recadastramento autorizando os descontos em favor de
suas entidades. No entanto não é apenas um decreto
que ataca direitos da categoria.
Os Decretos 3793/2019, 3808/2020 e 3978/2020 –
todos caracterizam prática- antissindical do governador do Paraná, Ratinho Jr. Os três decretos têm
uma mesma finalidade: exigir que servidores ainda
não aposentados, servidores aposentados e pensionistas façam uma espécie de recadastramento/validação de sua filiação aos sindicatos de servidores e
associações para que o governo continue fazendo o
desconto das mensalidades sindicais e outras consignações assistenciais das entidades, tais como,
planos de saúde, seguros, clubes e outras.
Os decretos exigem que os sindicalizados e associados se recadastrem em prazo exíguo, sob pena
de terem suspensos seus consignados. Bancos e
financeiras não foram incluídos no rol dos recadastráveis. E leve em duas vias aos núcleos de re-

cursos humanos e ao Paranaprevidência, no caso
de aposentados e pensionistas. Há aposentados e
pensionistas que sequer têm acesso à internet e até
residem em longínquos lugares.
O último decreto estabeleceu até 10 de março
de 2020 como prazo final para recadastramento/
validação. No site, a primeira opção que o servidor
ou pensionista têm é não validarem/recadastrarem
para continuar a ter o desconto do sindicato ou associação. Há caso que pacientes terminais ou muito
adoecidos terão que sair do hospital por não continuarem pagando o plano de saúde.
O servidor que não refizer seu recadastramento/
validação ou apertar na tecla NÃO terá seu desconto sindical ou associativo cancelado e perderá todos
seus direitos associativos/sindicais.

A medida
obriga que
os mais de 300 mil
servidores públicos
realizem um
recadastramento
autorizando os
descontos em
favor de suas
entidades”
Ludimar Rafanhim,
advogado do
Sindijus-PR
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Mobilização

Fenajud conclama
trabalhadores e trabalhadoras
para greve geral no dia 18 de março

P

aralisação vai acontecer em todos
os estados brasileiros com o intuito de chamar atenção para a defesa do
serviço público e dos direitos das diferentes categorias. O atual Governo
orquestra o desmonte do Estado Brasileiro há algum tempo. O ataque aos
trabalhadores e trabalhadoras têm se

tornado cada dia mais comum. Vendo
a urgente e real necessidade de mobilização, a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário nos Estados
(Fenajud) conclama os servidores do
judiciário estadual para o #18M (18 de
março – Dia Nacional de Paralisação,
Mobilização, Protestos e Greves) para

lutar em defesa de um serviço público de qualidade
e por mais valorização no setor.
A atividade está prevista para acontecer em todo
território nacional. A orientação da coordenação
colegiada da Fenajud é que todos os trabalhadores
participem das atividades em seus estados, sejam
nas ruas ou na frente dos locais de trabalho.
A onda de
Saiba
ataques ocorre em
mais sobre
todas as esferas
a greve
(municipal,
geral
estadual e federal).
acessando
Vamos às ruas! A
o QRCode!
hora é agora!
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O Norte Pioneiro está

adoecendo
“É revoltante que a estrutura do Judiciário
Paranaense esteja impondo aos servidores
esta condição de trabalho sob
efeito de remédios”

O

Sindijus-PR visitou nas últimas semanas a região do Norte Pioneiro.
Os encontros que seriam para distribuição de agendas e calendários 2020,
se transformaram em relatos e revelações
assustadoras. A coordenadora-adjunta do
Sindijus-PR, Andrea Ferreira, diz que ficou impressionada com a quantidade de
servidores que afirmaram estar em tratamento de saúde e usando medicação
controlada para suportar a demanda de
trabalho. “É revoltante que a estrutura do
Judiciário paranaense esteja impondo aos
servidores esta condição de trabalho sob
efeito de remédios”, lamenta Andrea.
A reclamação geral é quanto a grande
falta de servidores e do crescente volume
de trabalho. Em Andirá, por exemplo,
existe apenas uma oficial de justiça trabalhando, e será designada temporariamente
uma técnica judiciária. “A oficial chegou
a ter mil mandados para cumprir, o que
mostra a total inviabilidade de se manter
apenas 1 oficial de justiça na comarca”,
afirma a coordenadora.
Já Ribeirão Claro conta com apenas
um técnico na função de oficial de justiça e, segundo o Decreto 761, essa comarca necessita de apenas um. Andrea questiona: “Neste caso, como um oficial pode
usufruir de férias? É correto que um servidor faça plantões intermitentemente?”.
Mais um caso de oficial de justiça trabalhando sozinho vem da Comarca de
Santa Mariana. Ali, o cartório cível foi

estatizado há cinco anos e anexado ao
criminal, que já acumula todas as competências, com o trabalho sendo realizado
por seis servidores.
Na Comarca de Santo Antonio da Platina a acessibilidade ainda não existe. O
Tribunal do Júri fica no andar superior
que é acessado apenas por uma escada.
“Constatamos também que esta escada é
de porcelanato, liso e escorregadio, colocando em perigo quem a utiliza. Quedas
já foram registradas, incluindo uma servidora que até hoje sofre das consequências da lesão”, conta Andrea. Ela explica
que foram instaladas fitas antiderrapantes
nos degraus, o que se mostrou insuficiente para as pessoas que circulam. A falta de
servidores também atinge a comarca: os
juizados têm dois servidores e dois estagiários para dar conta de 6 mil processos.
Andrea destaca que a estrutura do
Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR)
hoje tem levantado novas preocupações
ao Sindijus-PR com a saúde dos servidores. “Estamos falando de problemas
e doenças que afetam silenciosamente o
corpo, causando danos que podem ser irreversíveis”, reforça.
O Sindijus-PR continuará cobrando
do TJPR medidas, não apenas de médio e
longo prazo, mas ações permanentes que
impeçam o adoecimento dos servidores e
o agravamento nas condições de trabalho
de todos, consequentemente prejudicando o atendimento à população.
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Celular

Cartão de Clube
de Descontos
All Sul do
Sindijus-PR
agora é online

A

partir de agora, os filiados do Sindijus-PR passam a ter o Cartão de Descontos Sindijus-PR no celular. A novidade veio a partir da renovação de contrato
com a parceira All Sul. O Cartão de Desconto
é mais um benefício que o Sindicato concede
ao seu filiado, não gerando qualquer tipo de
custo adicional, e através dele o servidor filiado tem vantagens que proporcionam economia direta no momento da aquisição de
produtos ou serviços.
A renovação deste convênio demonstra
o interesse do Sindijus-PR em proporcionar
cada vez mais benefícios aos seus filiados, e
de uma maneira ágil e moderna.

Para ter acesso
ao Cartão de
Descontos
Sindijus-PR,
escaneie o
QRCode!

Agenda
25 de fevereiro Carnaval
26 de fevereiro Cinzas
08 de março Dia Internacional
da Mulher
14 de março Ato Mariele Vive
18 de março Greve Geral
20 a 22 de março XXIII Plenária
Estadual
25 de março Dia do Oficial de
Justiça

