
 

 

 

1. APRESENTAÇÃO DO EVENTO  

O 2º Encontro de Mulheres do Judiciário Paranaense, promovido pelo Sindijus-

PR, tem como finalidade proporcionar um espaço dialético de debate e reflexão sobre a 

mulher dentro do contexto da justiça enquanto espaço de cidadania e conquista de direitos 

ou de exclusão e perda desses direitos. Pensar e discutir o lugar de fala e espaços 

ocupados ou não pela mulher, assim como os vários tipos de violência a que é submetida. 

É um olhar para a mulher servidora e a jurisdicionada. 

Esse Encontro é direcionado às servidoras ativas, aposentadas e pensionistas do 

Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), filiadas ou não (ver item 2.2) ao Sindijus-PR, bem 

como convidadas. 

O tema do encontro: “As Mulheres e a Justiça – Desafios Contemporâneos”. 

Justificativa: Tratar as mulheres como protagonistas em busca da Justiça que 

queremos e merecemos, e os desafios que esta busca nos impõe na atualidade. 

Serão debatidos temas como o Assédio Moral e Sexual no ambiente de Trabalho, 

o Lugar de Fala da mulher (servidora e jurisdicionada) e as relações de poder, a saúde e a 

violência contra a mulher, bem como o acesso à Justiça, entre outros temas de relevância 

para as participantes. Serão ainda proporcionados momentos de aprendizado e interação. 

 

2. REALIZAÇÃO  

2.1. O 2º Encontro de Mulheres do Judiciário Paranaense será realizado nos dias 

18 e 19 de outubro de 2019, na cidade de Curitiba-PR, nas dependências do Hotel Mabu 



 

Curitiba Business, localizado na Rua XV de Novembro, 830 - Centro, e também no 

Teatro Lala Schneider, na Rua Treze de Maio, 629 - São Francisco.  

2.2. Todas as mulheres do Judiciário Paranaense têm direito a participar do 

evento, até o prazo final e/ou no limite do número de inscrições, sendo que apenas 

aquelas que forem filiadas ao SINDIJUS-PR, terão suas despesas custeadas. 

 

3. PROGRAMAÇÃO  

3.1. O Encontro acontecerá da seguinte forma:  

3.1.1. Dia 18 de outubro de 2019:  

18h30 - Recepção e coquetel – Teatro Lala Schneider, Rua Treze de Maio, 629 - São 

Francisco, Curitiba-PR; 

19h30 - Mesa de Abertura com a desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná 

(TJPR) Ana Lúcia Lourenço e a Dra. Andreia Vitor, presidente da Comissão da Igualdade 

Racial da OAB-PR; 

20h30 - Apresentação teatral “Para não morrer” com a atriz Nena Inoue, ganhadora do 

Prêmio Shell de Melhor Atriz 2019 e em 2017 recebeu o Troféu Gralha Azul de Melhor 

Atriz. 

3.1.2. Dia 19 de outubro de 2019:  

8h30 - Credenciamento – Hotel Mabu Curitiba Business, localizado na Rua XV de 

Novembro nº 830, em Curitiba; 

9h00 - Palestra: “Assédio Moral e Sexual No Ambiente de Trabalho: Como vamos 

reagir?” - Dra. Jane Salvador Gizzi – Advogada Trabalhista e Carolina Nadolny – 

Analista Judiciário e Diretora do Sindijus-PR;  

10h00 - Debate; 

10h40 - Palestra: “Saúde e qualidade de vida da Mulher” - Mara Weber – servidora 

aposentada TRT4, militante em Saúde Trabalhador(a), fundadora do Fórum Sindical de 

Saúde do(a) Trabalhador(a) (FSST), atualmente faz parte da direção Sintrajufe-RS e 

Andréa Ferreira – Assistente Social e Coordenadora Adjunta do Sindijus-PR; 



 

11h40 - Debate; 

12h30 - Almoço; 

14h00 - Palestra: “O Lugar de Fala e a Atuação da Mulher no Judiciário” - Leticia 

Pequeno – Assistente Social do Tribunal de Justiça do Paraná e Adriana Pires Mendes de 

Campos – Assistente Social e Diretora do Sindijus-PR; 

15h30 - Troca de Experiências – Associação Amigas da Mama – Dra. Daniele Banzzatto 

– Advogada na área da Saúde, MBA em Gestão Jurídica, Administradora formada pela 

FAE; 

16h15 - Coffee Break;  

16h30 - Palestra: “Violência contra a mulher e o Acesso à Justiça” – Dra. Nanci Stancki 

da Luz – Professora titular e Docente Permanente do Programa de Pós-Graduação em 

Tecnologia e Sociedade da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e 

Arlete Rogoginski – Técnica Judiciário e Diretora do Sindijus-PR; 

18h00 - Encerramento: Vivências; 

20h00 - Jantar e Confraternização.  

 

 

 

4. INSCRIÇÕES:  

4.1. As inscrições são limitadas a 100 vagas e a fim de melhorar a logística do 

evento, as servidoras devem efetuar inscrição mediante o preenchimento da ficha 

disponível no site na sessão de documentos.  

4.2. A ficha de inscrição deve ser assinada e enviada, exclusivamente, para o 

email: jennifer@sindijuspr.org.br, no período compreendido entre os dias 19 de 

setembro a 04 de outubro de 2019. 

 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS  

5.1. As despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação das participantes 

serão custeadas pelo SINDIJUS-PR de acordo com as orientações do item 2.2. 
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5.2. A hospedagem, exclusivamente para participantes inscritas, será em quartos 

duplos no hotel em que será realizado o Encontro. 

5.3. As diárias iniciarão às 14h do dia 18 de outubro e se encerrarão às 12h do dia 

20 de outubro. 

5.4. O sindicato não custeará as despesas de hospedagem de possíveis 

acompanhantes, bem como as despesas de consumo de produtos de frigobar e dos dias 

que antecedem ou posteriores ao evento. 

5.5. Para o ressarcimento em relação aos deslocamentos (carro, ônibus ou outro 

meio de transporte) é necessário o preenchimento do Relatório de Ressarcimento de 

despesas até o ultimo dia do evento, anexando as devidas notas fiscais.  

5.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 

Curitiba, 19 de outubro de 2019. 

 

Direção do SINDIJUS-PR 


