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Sindijus-PR na luta
contra a reforma administrativa

A reforma administrativa
do governo Bolsonaro é
um ataque certeiro aos direitos
dos servidores públicos”.

A

afirmação do economista e supervisor técnico do Dieese-PR, Sandro
Silva, durante recente live do Sindijus-PR resume com exatidão do que se trata
tal projeto de desmonte do serviço público.
O governo federal encaminhou ao Congresso Nacional no dia 3 de setembro a
Proposta de Emenda à Constituição, PEC
32/2020. Conhecida como Reforma Administrativa a proposta não chega a ser uma
reforma completa na administração pública. Na verdade ela é a primeira parte de uma
etapa de reforma do Estado brasileiro, apre-

sentada em três fases, com o objetivo central de criar condições para que, com mais
facilidade, o chefes de Poderes possam se
desfazer de órgãos e serviços públicos junto
com seus funcionários. Além disso, a PEC
acaba com a estabilidade e facilita atos de
corrupção, como as rachadinhas.
Segundo o professor Max Leno os principais pontos da PEC 32/2020 devem ser
combatidos. Entre eles, o professor explica sobre a definição de novas regras de ingresso no serviço público, com exceção das
Carreiras típicas de Estado, que haverá outras formas de ingresso diferentes da atual,
que se dá, até então, somente via concurso público. “Ao retirar o concurso público
como forma predominante de ingresso no
setor público, há sérias ameaças ao princípio da “impessoalidade”. Além disso,
abre-se a possibilidade de que os serviços

públicos poderão ficar mais sujeitos à discricionaridade do Executivo, que poderá
lotear o poder público com seus apadrinhados e retirar aqueles que o criticam, em
detrimento da qualidade e da continuidade
do serviço público. Isso pode levar a atração de profissionais menos qualificados
e menos compromissados levando a uma
piora dos serviços prestados à população”.
Tal absurdo vem sendo ativamente
combatido pelo Sindicato, uma vez que
nossos diretores estão presentes nas
principais instâncias de debate, lutando
contra a referida proposta. Participamos
ativamente do FES e da Fenajud, fazendo
parte das principais campanhas de conscientização acerca dos malefícios desta
suposta “reforma”.
Não aceitaremos nenhum direito a
menos. Juntos somos mais fortes!
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25 de novembro
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8 de dezembro Dia da Justiça;
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Recesso Forense
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Eleição do
Sindijus-PR 2020
será por votação
virtual
Aposentados
e pensionistas
receberão os votos
em suas residências

O

Sindijus-PR mobilizará toda categoria, no dia 25 de novembro, com um
grande evento de democracia interna: as Eleições 2020, para escolha da
nova diretoria do Sindicato, referente ao triênio 2021-2023. Os filiados
elegerão a Diretoria Executiva, Deliberativa(Colegiada), e o Conselho Fiscal.
Por conta da pandemia de coronavírus (Covid-19) e a necessidade do
afastamento social, a Comissão Eleitoral aprovou a votação virtual (online) e por correspondência a todos os aposentados, pensionistas e idosos
com mais de 70 anos, e nas comarcas com número de eleitores inferior a
05, conforme previsto nos artigos 94 e 97 do estatuto.
Maiores informações a respeito da eleição virtual serão divulgadas no
site do Sindicato www.sindijuspr.org.br, assim que o software, contratado
para desenvolver uma plataforma específica ficar pronto. Esta é a primeira
vez que o Sindijus-PR fará as votações de forma eletrônica devido, é claro,
à pandemia disseminada no Brasil e também em todo o mundo. Mas, desde já, o Sindijus-PR ressalta que é fundamental a participação maciça de
todos os filiados, para consolidar a democracia, legitimando os dirigentes
eleitos para um mandato representativo e combativo. “O Sindicato possui
31 anos de luta, em favor dos direitos da categoria, como também na defesa da democracia e transparência, e para que a história continue sendo
construída por todos, é de suma importância a participação dos filiados.
Fique atento às orientações e participe!”.

COMO VOTAR POR CORRESPONDÊNCIA

O servidor receberá a cédula em sua casa, e terá que optar por uma das
chapas concorrentes, marcando com um “X” o quadro correspondente à
chapa escolhida. Em seguida, do mesmo modo, escolher apenas um membro do Conselho Fiscal.
Após este procedimento deverá dobrar a cédula e colocar dentro do envelope menor, já endereçado e selado para a Caixa Postal das Eleições, em
seguida basta lacrar o envelope e entregá-lo aos Correios com a observação de que a correspondência deve retornar como carta registrada.
É importante lembrar que a correspondência de retorno com o voto
deve ser postada o quanto antes, e indicar o dia 05 de novembro como
data segura, para que o seu voto chegue a tempo de ser computado como
válido, ou seja, chegar até às 17 horas do dia 25 de novembro, conforme o
artigo 98 do Estatuto que diz: “O envelope contendo o voto deverá chegar
ao endereço indicado pela Comissão Eleitoral até as 17 horas do dia das
eleições”. § 1º. Será locada caixa postal em agência dos Correios para receber os votos por correspondência. § 2º. A caixa postal somente poderá ser
aberta na presença de três membros da Comissão Eleitoral e um representante de cada chapa concorrente.
É importante ressaltar que o sigilo do voto por correspondência deve
ser preservado para que seja válido, e o voto será misturado com os demais
antes de ser aberto para não haver nenhuma identificação do votante, garantindo assim o direito do voto secreto.
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Estão aptas as candidaturas da Chapa 1 “JUNTOS
– Porque sem união, não há superação” e Chapa 2
“MUDA SINDIJUS”, e de cinco servidores aos cargos
de conselheiros fiscais. Veja abaixo a relação com os
nomes de todos os candidatos.

CHAPA 1: “JUNTOS - PORQUE SEM UNIÃO,
NÃO HÁ SUPERAÇÃO”
Direção Executiva: Coordenador Geral - José Roberto Pereira,
Coordenadora Adjunta - Andréa Regina Ferreira da Silva, Arlete Rogoginski, Carolina Barbieri Brito Nadolny, Daieniffer Cherini Lopes,
David Machado, Francielly Brencis da Silva, Giovani Liberalesso,
Leandro Dalalibera Fonseca, Lucinei Luiz Guimarães, Luiza Narducci
Pereira, Maria Dulcinea Fernandes Gomes Del Rios, Orlando André
Santos, Paulo Paulino Rodrigues, Susy Karina Tenfen e Thiago Luiz
Schimanoski Cortelini.
Direção Colegiada: Adailton Leite dos Santos, Anastácio Borges dos Santos Júnior, Adelcio Renosto, Adivaldo Rosa, Adriana Soares, Aires Francisco Dias, Airton Dias de Oliveira, Alvaro Yuiti Harada,
Amilton de Oliveira Silva, Ana Paula do Amaral Wrobel, Angelo José
Sasso, Antônio Marcos Pacheco, Antonio Pickler, Antônio Ribeiro
Neto, Antônio Rubens Primão, Aquilino de Almeida Carneiro, Arnaldo
Dantas dos Anjos, Bruno Barros Pereira, Bruno Rodolpho Vidal,
Caetano Zaganini , Celmei da Rosa Dantas Andrade, Cintia Caroline
Almeida da Silva, Clariane Leila Dallazen, Cleonice de Souza Rodrigues, Daniel Otani Anderson, Doriam Aparecida Damaceno, Edson
Jose da Cruz, Elba Luiza Hilgemberg, Eliezer Aparecido Carneiro Wile,
Erickson Thiago dos Santos, Erika Mayumi Makuda, Eva Macedo, Ezequiel de Almeida, Fabio Alexandre de Carvalho, Fabio Feitosa Afonso
da Silva, Fabio Shinohara, Fatima Aparecida Martins de Carvalho,
Fernanda Dresch Furquim, Francisco José Kuya, Giane dos Reis Fontes, Hamilton dos Santos Oliveira, Heverton Cristian Matozo, Iliano
Cleverson de Oliveira, Iriana de Oliveira Manenti, Irineu Gouveia, Itacir
Antunes dos Santos, Jacqueline Arnhold, João Guedes da Silva, João
Henrique Azevedo, José Ângelo Simão, José Edilson Andrade, José
Roberto Salvadori, Juliano de Oliveira, Jurandir Moreira Vilas Boas, Lilian Cristina Pinheiro Goto, Lizete Ramos Cancela, Luciana Brasil, Luiz
Carlos Knapki, Maísa Annuziato, Marcel Reis Pires, Marcia Andreia de
Moraes da Silva, Marcia Cristina Nunes Cavalheiro, Marcos Henrique
Catarino, Marcos Henrique Romualdo da Silva, Maria Benvinda da
Silva Pena Sversut, Maria Emília Martins, Maria Elena Machado de
Paula, Maria Luiza Frutos, Maria Madalena de Oliveira, Mario Cândido
de Oliveira, Marli Takaiama Silva, Mateus Eduardo da Rocha Lopes,
Mauro Proschamnn Wolff, Natalino Aparecido Guiço, Neli Maria
Felix, Noel Aires Bonfim, Osmar Lopes da Silva Filho, Patricia Rober
Loureiro, Paulo Roberto Vinci, Paulo Werner, Pedro Gonçalves de
Lima, Pedro Ribeiro de Lima, Pierina Libera Demartini Silva, Rafael
Augusto Dias Rasteli, Reginaldo Prado Lima, Rodrigo Novoa, Rodrigo
Stumer, Rondinelle da Silva Santos, Rosangela C. F. dos Santos Dalotto, Sergio Renato Araújo Santos, Sidney Prado Lima, Silvana Claudia
Barreiro, Taicir Ibrahim, Tereza Aparecida Carneiro dos Santos, Tereza
Maria Miranda Carvalho, Thomaz Edson Sbardelotto Leiria de Witt,
Vaner Galli, Vergilio Palhano dos Santos, Virginia de Morais Freire, Viviane Aparecida de Souza, Wellington Cesar Zeca, Wilson A. P. Gomez,
Wilson de Oliveira Trindade e Zilda Barbarine de Oliveira.

CHAPA 2:
“MUDA SINDIJUS”
Diretoria Executiva: Coordenador Geral - Dan Júnior Alves,
Coordenadora Adjunta - Viviane Prado, Aline Prá Claudino, Camila
Bolognesi Hruschka, Claudionei Campigotto, Bruno Calado de Araújo, Edson Rogério da Silva, Enzo Nestor Ly Chua, Fernanda Lopes de
Camargo, Antonio Ferreira da Silva Neto, Liliane Flores de Freitas
Gonçalves, Mario Montanha Teixeira Filho, Yara Christina Grenier
Capoci, Francinei Diogenes Tadeu Cano, Rosani da Veiga e Rosely do
Carmo Colussi.

Diretoria Colegiada: Aline Regina Rossi, Ana Luiza Antunes
Motta Waltrick, Anderson Fanuchi, Antonio Toshio Sato, Camila
Balsa, Carlos Massanobu Koga, Cesar Ricardo Becker, Denise Fleck,
Edgard Costa Junior, Elizio Carlos Alberti, Ernaldo Melek, Everton
Luiz da Rocha Mossato, Gilmar Monteiro Lopes, Herivelton Carlos
Nunes, Itamar dos Santos Mathias, Jaime Figueiredo, Jair Zoculotto,
Jesuína de Oliveira Primo, João Batista de Camargo, José Augusto
Fernandes, José Fernandes Ferrari, Juares Neckel dos Santos, Juraci
Rodrigues de Moraes, Jussara Regina Branco, Lucas de Carvalho
Franca Ardigo, Luis Fernando da Veiga Crates, Maurício Cesco,
Michael de Oliveira, Monique Fadelli da Silva, Paulino Maciel, Rafael
Milani da Costa, Sandro Luiz Dias do Nascimento, Silvia Marques
da Silva, Thalita Arnaud de Souza, Thiago de Paiva Lira e Wilmari
Josete Teixeira Barbosa Leite.

CONSELHO FISCAL: Edson Prado Lima, Ésio Luis Rasch,
João Correia Damásio Filho, Jeane Kellen Barbosa Urbanich
e Marco Antônio Cremonez.
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Sindijus-pr em ação
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Vitória

Pedido do
Sindijus-PR
é atendido e
servidores
recebem 30 dias
de Indenização
de férias

O

pedido do Sindijus-PR SEI 0025527-77.2020.8.
16.6000, de março deste ano, garantiu aos servidores 30 dias de indenização de férias não
usufruídas. Na época, o Sindicato solicitava o crédito
para que os servidores pudessem ter auxílio financeiro
no início da pandemia de coronavírus. O Tribunal de
Justiça do Paraná (TJPR) de início, justificando os impactos financeiros que a pandemia poderia causar no
Judiciário, indeferiu o pedido.
O foi reiterado no início de setembro, sendo que, a
demanda também foi levada verbalmente em reunião
com o presidente. Além disso, várias intervenções da
direção do Sindicato foram feitas junto à administração
buscando o deferimento do pedido.
Ainda em setembro, o TJPR abriu o requerimento
para que servidores solicitassem a indenização. O servidor terá que utilizar para indenização o que exceder
os 60 dias, tendo que ser mantida essa quantidade de
dias em acervo. O que ultrapassar os 60 dias, o TJPR irá
indenizar até 30 dias. Para fins de acervo, serão contabilizados também os 30 dias de 2021. Os pagamentos
serão realizados de forma parcelada e de conformidade
com a disponibilidade financeira do Tribunal.
No pedido feito pelo Sindicato em março deste
ano, também foi solicitada a antecipação de 50 por
cento do 13º salário. Tal pedido também foi reiterado
agora no início de setembro. O Sindijus-PR continua
lutando pela categoria e defendendo seus interesses,
principalmente neste momento de pandemia e de dificuldade financeira.
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Fique por dentro!

Filiado, atualize seu
cadastro e fortaleça
a luta pelos seus direitos!

P

ara que o Sindijus-PR continue ativo na luta pelos direitos dos filiados, é preciso que você tenha os dados
sempre atualizados junto à Secretaria, e isso se mostra
ainda mais necessário agora na pandemia.
Então garanta o acesso a todos os materiais do Sindicato, acesse o site www.sindijuspr.org.br, clicando no banner
“SINDICALIZADO, ATUALIZE SEU CADASTRO” – na barra
esquerda. Clicando nele o servidor poderá atualizar os seus
dados. Lembrando que o cadastro é sigiloso. É importante
que os servidores disponibilizem um contato de celular e um
e-mail diferente do funcional, a fim de evitar que as mensagens enviadas pelo Sindijus-PR caiam no spam, para que as
informações cheguem de forma efetiva e em tempo real, proporcionando ao filiado serviços de melhor qualidade.
E caso queira receber o nosso Boletim Eletrônico, é só
clicar no banner que fica do lado esquerdo do site “CADASTRE-SE”. Já o com relação ao Boletim pelo WhatsApp,
a adesão é espontânea, partindo da iniciativa do próprio
servidor em adicionar o contato. Para se cadastrar, basta
adicionar o número 41999700366 à agenda do seu celular
e enviar, através do WhatsApp, uma mensagem para esse
contato com o texto “CADASTRAR”.
Desta maneira, poderemos mantê-lo atualizado sobre tudo
o que acontece de interessante para o servidor do Judiciário
Paranaense, para que a comunicação seja sempre eficiente.

Direito

Decreto do Recesso
forense aguarda aprovação
do Órgão Especial

O

Órgão Especial do TJPR está prestes a analisar o decreto que estabelece o Recesso Forense no Judiciário. Pela proposta, servidores e magistrados teriam
o período de descanso do dia 20 de dezembro de 2020 até
06 de janeiro de 2021. A minuta prevê as mesmas regras
dos anos anteriores, com plantão das 12 às 18 horas, em
dias úteis apenas para atos urgentes, e as escalas sendo definidas por cada unidade judiciária.
A Direção do Sindijus-PR está em contato com a administração para que a proposta tenha rápida aprovação no Órgão
Especial, garantindo aos servidores o direito ao recesso.

Escaneie o código
para ver a minuta
que estabelece o
Recesso

Ataque
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sindijus-pr na luta
contra a Reforma
Administrativa

Parlamentares querem incluir atuais
servidores na reforma administrativa

Fenajud e Sindijus-PR participam do movimento que organiza servidores em todo o País

D

eputados Federais que integram
a Frente Parlamentar pela Reforma Administrativa anunciaram
que estudam formas de incluir os atuais
servidores públicos. Liderados pelo deputado Tiago Mitraud (Novo-MG) e pelos
senadores Antonio Anastasia (PSD-MG)
e Kátia Abreu (PP-TO), a frente fez evento, no dia 08 de outubro, para divulgar a
proposta – que verdadeiramente prejudica substancialmente o serviço público no
país, em especial aqueles relacionados
aos direitos sociais garantidos constitucionalmente à população.
O Sindijus-PR e a Fenajud, ao lado das
diversas entidades sindicais do serviço público, estão liderando a resistência à reforma administrativa. Para as entidades
representativas dos servidores, a inclusão
dos atuais servidores amplia a destruição
de direitos da categoria levando a precarização, que já era alvo do texto original do
governo Bolsonaro, que previa servidores
contratados sem concurso público após a
vigência da mudança constitucional, o que
já configura uma tragédia.
Entre os principais trechos da PEC 32
do governo estão o fim da estabilidade para
os futuros servidores públicos, que não são
considerados das carreiras típicas de Estado, ou seja, que não têm correspondência no
setor privado. Além disso, propõe novos re-

gimes de contratação de forma precarizada,
o que atingirá a qualidade do atendimento à
população, ela abre espaço ainda para a terceirização irrestrita em todas as áreas.
“Estamos numa ampla campanha para
conscientizar a sociedade dos riscos que a
reforma administrativa traz, impactando
diretamente no atendimento à população.
Esta proposta faz parte de um processo de
privatização dos serviços públicos, modelo
que está esgotado em diversos países. Todos os servidores devem se posicionar contrários à reforma administrativa”, destaca
José Roberto Pereira, coordenador-geral do
Sindijus-PR e da Fenajud.

IMPACTOS

Durante a LiveJus do dia 07, o economista do Dieese-PR, Sandro Silva alerta que a
preocupação vai além do fim da estabilidade. “É preciso muita atenção à retirada
de direitos que serão regulamentados após
a aprovação da proposta. Adicionais por
tempo de serviço, reajustes retroativos, indenizações, licenças, todas essas garantias
entram em risco com a reforma administrativa”, detalha Sandro.
A PEC 32 também atinge totalmente a
estabilidade dos servidores públicos. O advogado do Sindijus-PR Ludimar Rafanhim
destaca que “a estabilidade não é uma garantia do servidor, mas da sociedade, dando

condições para que o funcionário público
tenha liberdade para fazer de forma correta
o seu serviço. Por exemplo, o oficial de justiça precisa ter segurança para cumprir um
mandado de intimação ou citação sem o risco de ser demitido caso contrarie interesses
do governante”, pontua, salientando que
“no passado, havia estabilidade na iniciativa privada, mas foi substituída pelo FGTS.
Se a reforma passar, o servidor que já não
tem FGTS, fica também sem estabilidade”.

#NÃOÀREFORMA
ADMINISTRATIVA
A hastag faz parte da campanha
de todos os servidores públicos do
país nos últimos meses. Diversas
ações estaduais e nacionais têm
pressionado deputados a se
posicionarem contrários à reforma
administrativa.
No último dia 30 de setembro,
uma grande mobilização nacional
atingiu milhares de pessoas
alertando a população quanto à
precarização e sucateamento dos
serviços públicos caso a reforma
seja aprovada.

¦
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O SINDIJUS-PR VAI MUDAR!
Chegou a hora de construir um sindicato de verdade, democrático e de luta. Chegou a hora da CHAPA 2
A Chapa 2-MUDASINDIJUSPR vai concorrer às eleições para
a direção do Sindicato, convocadas para o dia 25 de novembro. O grupo é formado por servidoras e servidores de várias
comarcas do Estado, e se contrapõe ao marasmo que atingiu
o Sindicato nos últimos quatorze anos.
A chapa é encabeçada por Dan Júnior Alves, analista judiciário da área de serviço social lotado na comarca de Pinhão.
A coordenadora adjunta será Viviane Prado, técnica judiciária
de Terra Boa. Confira, abaixo, quem vai estar na direção do
Sindicato a partir de 2021.

UMA NOVA IDENTIDADE SINDICAL
A Chapa 2-MUDASINDIJUSPR defende um modelo de
Sindicato democrático e de luta. Para que esse anseio
legítimo da categoria se transforme em realidade, nós
vamos:
• Reestruturar o sistema de comunicação
• Promover a formação político-sindical de
trabalhadoras e trabalhadores de base e de
integrantes do sistema diretivo
• Fortalecer a atuação de representantes de base na
Capital e no Interior, promover campanhas de filiação
e rever os valores da mensalidade sindical
• Dialogar com associações que atuam no âmbito do
Poder Judiciário ou em outras áreas
• Unificar a pauta de reivindicações da categoria
• Estabelecer negociações autônomas e
independentes com a administração
• Desenvolver ações em defesa da saúde de
trabalhadoras e trabalhadores
• Assegurar a transparência financeira, política e
administrativa do Sindicato
• Estabelecer um plano permanente de manutenção do
patrimônio do Sindicato e de destinação de recursos
para a construção da sede de Porto Rico

É preciso mudar. Nós queremos um sindicato combativo e democrático. Controlado pela base. Com rodízio na liberação dos seus diretores. Que
saiba negociar sem submissão aos patrões. Que não minta nem fabrique notícias. Que seja instrumento de defesa da classe trabalhadora.
Queremos um sindicato cujo estatuto respeite e garanta a participação da categoria nas suas instâncias deliberativas e no seu cotidiano. Que faça
articulação com movimentos sociais de luta e que se distancie das regras do jogo capitalista [...]. Nós queremos um sindicato de verdade.
Trecho do manifesto o Sindijus-PR precisa mudar, lançado em setembro de 2020.

NO DIA 25 DE NOVEMBRO, A CHAPA 2 VAI MUDAR O SINDIJUS-PR
Participe da nossa campanha, divulgue as mensagens de mudança e acesse a página no Facebook Chapa 2 - MUDA Sindijus
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Aposentados Pensionistas
Vitória

Sindijus-PR
derruba sentença
de prescrição
da ação dos
servidores que
assinaram acordos

O

Sindijus-PR obteve importante vitória em
defesa dos servidores que assinaram acordos
entre os anos de 2000 e 2002. Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) acatou os
argumentos do Sindicato e derrubou a prescrição no
processo, determinada pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça (TJPR), endossando a decisão da 3ª Vara
da Fazenda Pública de Curitiba.
Para o Sindijus-PR, a prescrição no processo não deveria ser questionada e a execução do processo deveria
ter continuidade na 3ª Vara. Na época da decisão em 1º
grau, o Estado pediu a prescrição, mas escondeu pontos
fundamentais do processo, como a Carta de Sentença, que
foi retirada do Cartório pelos advogados do Estado em 18

de novembro de 2010 e não foi devolvida até a decisão
do juiz. “Essa carta se refere ao direito dos servidores em
receber seus créditos e também define o índice de reajuste
e os cálculos dos atrasados”, explica o advogado do Sindijus-PR, Daniel Godoy Júnior.
O advogado explica que o recurso ao STJ apontou as
mesmas inconsistências da defesa do Estado e que “na
segunda instância os julgadores não analisaram todas as
questões apontadas pelo Sindijus-PR”.
Agora, com a decisão transitada em julgado, o Sindicato aguarda a continuidade do processo de execução na
3ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, além da análise
dos outros pontos levantados pela defesa do Estado, que
ainda recorre da execução.

Decisão

Manutenção do auxílio-saúde
para aposentados está suspenso

O

s servidores aposentados não precisam enviar os documentos
para realizar o processo de manutenção ou recadastramento
do auxílio-saúde. A decisão do TJPR atende ao pedido do Departamento Econômico e Financeiro (DEF), que entende que não há
como exigir que realizem, obrigatoriamente, a manutenção por
meio eletrônico, neste período de pandemia do coronavírus (Covid-19), pois muitos carecem de conhecimentos e recursos para
tanto. Dúvidas ou outras informações pelo telefone (41) 3228 5945.

Coletivo

Sindijus-PR acompanha
execução da Ação do IPE

O

Sindijus-PR está acompanhando a execução
da ação do IPE, processo coletivo que repõe
descontos indevidos dos servidores a título de
previdência e assistência médica no período de
1998 a 2002. O Sindijus-PR já informou a conta
bancária para os depósitos, que serão individualizados por ocasião do pagamento, mas o Estado
ainda não creditou os valores devidos.

