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Na assembleia sexta-feira
categoria decide URV
Só mobilizações vão garantir vitória dos servidores

FALTA DE
SERVIDORES É UM
DOS MAIORES
PROBLEMAS, DIZ
PESQUISA
Página 8

PENSIONISTAS

Precatório
está pronto
para execução
Página 5

2º Seminário das Profissionais do SAI

Servidores querem o índice de 11,98% integral

categoria aguarda uma resposta sobre a URV, da administração do Tribunal
de Justiça. E seja qual for a resposta, os servidores terão que decidir na
assembleia geral de sexta-feira, 26. Estão sendo organizadas caravanas
em várias regiões do Estado, assim como ocorreu no dia 12 de setembro.
Agora, no entanto, a expectativa é maior, segundo o coordenador geral do SindijusPR, José Roberto Pereira. É uma longa espera. A URV ficou esquecida desde 94. Agora a categoria abriu os olhos para um direito que estava esquecido e já provou que
não vai desistir de lutar por ele. Portanto, reafirma José Roberto, na sexta-feira, todos
à assembleia geral.
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EDITORIAL

URV: CNJ incendeia o
debate na categoria
m 1994, com a transformação da moeda de cruzeiro real para URV,
ocorreu uma defasagem nos salários dos trabalhadores.
No Judiciário não foi diferente. A magistratura do Paraná, no
entanto, pleiteou a diferença e
teve sua situação regularizada.
No caso dos servidores, porém, a defasagem permaneceu.
Com o tempo, funcionários do Tribunal de Contas, da Assembléia
Legislativa e do Ministério Público receberam a diferença salarial. No plano federal, servidores
dos tribunais de vários estados tiveram suas situações regularizadas e até os funcionários dos tribunais superiores (STF e TSE, por
exemplo) receberam a URV.
Só os trabalhadores do judiciário do Paraná ficaram de fora. Em
abril de 2007, já na gestão Compromisso com a Categoria e a Luta,
o Sindijus-PR pediu o pagamen-

to da URV à categoria. As negociações e mobilizações se estenderam a partir dali. O presidente do
TJ, reiteradas vezes, afirmou que
o direito dos servidores estava reconhecido. Era necessário, encontrar um meio para fazer o pagamento. A história, os servidores já
conhecem. Vidal apresentou proposta de pagamento de somente
2% e com a condição de ser descontado posteriormente.
Em 2008, os servidores tomaram conhecimento do despacho
onde o presidente que reconhece a dívida com os servidores. As
mobilizações foram retomadas.
Agora, o Brasil tomou conhecimento da situação da URV no
judiciário do Paraná. Um pedido
de providência encaminhada
pelo Sindijus-PR e pela Assojepar
ao CNJ tornou público que o órgão da administração da justiça
(o Poder Judiciário) dá tratamento diferenciado aos seus adminis-

trados. Pagou a URV aos juízes e
não pagou aos servidores. Mais,
que uma decisão do chefe do
poder deixou de ser cumprida
dentro do próprio poder.
A sessão do CNJ, acompanhada por servidores que foram a
Brasília e vista por muitos que ficaram “grudados” na internet, serviu para reascender a esperança .
Em todo o Estado não se fala em
outro assunto que não seja no pagamento da URV. Os servidores
não aceitam argumentos da falta
de dinheiro, de limites orçamentários. Sabem que quando a magistratura quer, o dinheiro aparece. Os servidores estão mobilizados. A assembleia geral convocada
para o próximo dia 26, pode ser
uma das maiores na história do
Sindijus-PR. Só falta o TJ formalizar a proposta de pagamento. Os
servidores não aceitam desculpas.
Exigem, no mínimo, o mesmo tratamento dado aos juízes.

ORÇAMENTO
Mais uma vez ouvimos o
discurso da falta de condições financeiras do Tribunal de Justiça para arcar com as despesas decorrentes dos nossos direitos. Como é que podem afirmar isso? Como
é que tem dinheiro para
tudo quando o assunto é
magistratura? Quando o
assunto é servidor, acabou-se o que era doce.
Isto é, para “Eles” o
doce. Para nós, o amargo. Assim não dá. Não
há Cristão que aguente
tanta injustiça! Aliás há
muito tempo que ouço
que justiça para pobre é
só na Cadeia. Nunca quis
aceitar, mas estão me
forçando...

R.M.
PENSIONISTAS
Sou pensionista filiada ao
Sindijus-PR e gostaria de
dar os parabéns aos diretores pelo empenho no
nosso precatório. Acompanhei desde cedo o problema, quando nos esqueceram na homologação dos ativos. Estive várias vezes no sindicato
para buscar uma solução,
mas nunca andou. Agora
com todas as informações necessárias espero

ter meu direito garantido. Quero agradecer a
direção por possibilitar
esse benefício não só
para mim mas para muitas pessoas que aguardavam com expectativa
o fim dessa história. A
justiça tarda mas não
falha.

J.S.
ATRASADOS
Tenho ouvido que existe
uma proposta de abrir
mão dos atrasados.
Acredito que o mesmo
direito concedido aos
magistrados deve ser
dado aos servidores. Eu
não vou e não acho que
os servidores vão querer
apenas a URV, 11,98%.
Estou junto com o
Sindijus-PR nessa verdadeira luta para conquistar a URV. Precisamos
lembrar o Tribunal de
Justiça o que o CNJ disse sobre o tratamento
desigual que existe aqui.
Não podemos mais aceitar que uns ganhem reposições e outros não.
Sempre há dinheiro para
os magistrados, como
agora querem o auxílio
moradia. Mas para nós
servidores é sempre o
orçamento está baixo ou
nunca tem dinheiro.

M.S.

As idéias expostas pelas cartas não refletem a opinião do jornal.

ÓRGÃO INFORMATIVO DO SINDIJUS/ PR
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ

Sede: Rua David Geronasso, 227
CEP 82540-150 Curitiba • PR
Fone/Fax: (41) 3075-5555
conscienciaeluta@sindijuspr.com.br
www.sindijuspr.com.br

Sistema Diretivo
Conselho Executivo: José Roberto Pereira (coordenador-geral), Mário Cândido de Oliveira (secretáriogeral), Dirceu Aguiar de Andrade, David Machado, Edson
Fernando da Silva, Vilma A. Demori, Luiz Gonzaga S. do
Rego, Rosana Brunow Ventura, Sidney Prado Lima, Marisa
Aparecida Soares
Conselho Deliberativo: Amauri da Silva Fernandes,
Antonio Carlos Datto, Cláudio Roberto da Silva, Clóvis

Menger, Dario Aparecido da Costa, Diógenes Nunes de
Souza, Edson Prado Lima, Eduardo Arcie Filho, Itacir
Antunes dos Santos, João Guedes da Silva, José Douglas Martins, José Paulino Lourenço, Luiz Carlos Lopes,
Marco Antonio Cremonez, Maria Dulcinéia Del Rios,
Maria Madalena de Oliveira, Neli Maria Felix, Valmir B.
Ferreira, Zeli Martins Fontoura.

Conselho Editorial: David Machado, José Roberto Pereira,
Mário Cândido de Oliveira e Sidney Prado Lima.
Jornalista Responsável:
Gustavo Henrique Vidal - MTb 5928/PR
Diagramação: Gustavo Henrique Vidal
Ilustrações: Simon Taylor
Projeto Gráfico: Jump! Comunicação
Impressão: Jornal do Estado

3

1ª quinzena de setembro de 2008

SERVIDORES iniciaram movimento em 2007
Fotos: Gustavo Hernique Vidal

Servidores querem o índice da URV imediatamente

Mobilização da categoria é responsável
pelo avanço da URV
Desde o início das negociações em 2007, os servidores têm mostrado disposição de luta para conquistar os 11,98%
união dos servidores nas mobilizações está garantindo a conquista de mais um direito para a categoria. A história da luta dos servidores do
Judiciário mostra que muitas vitórias foram acompanhadas de muitas batalhas. E
não será diferente desta vez. Os servidores estão prontos para um movimento ainda maior, caso o Tribunal de Justiça não
avance nas negociações.
Desde 2007, locais de trabalho e
comarcas que nunca haviam participado
de mobilizações dos servidores aderiram
ao movimento. Isto mostra que os trabalhadores estão acreditando na sua força e
que podem conquistar a URV.
A forte pressão feita no dia 4 de setembro, quando mais de 80 comarcas pararam por 24 horas, já mostrava que os servidores estavam dispostos a conquistar os
11,98% a qualquer custo. De lá para cá,
diversas outras comarcas aderiram ao movimento, engrossando as mobilizações.
Quando o Sindijus-PR foi autorizado
pela assembleia geral, a incluir a URV na

Pauta de Reivindicações, todas as informações eram passadas para a categoria, que
decidia por todas as mobilizações e paralisações. Foi assim nas paralisações, e assim
será nas próximas mobilizações. “O movimento dos servidores não nasceu da noite
para o dia. A luta pela URV está na mídia há
mais de um ano e os servidores continuarão mobilizados até receberem o que lhes
é de direito”, destaca o coordenador-geral
do Sindijus-PR, José Roberto Pereira.
Neste ano, com a ida do Sindijus-PR
e da Associação dos Oficiais de Justiça
(Assojepar) ao Conselho Nacional Justiça
(CNJ), em abril, a expectativa da categoria aumentou com uma possível resposta
do órgão fiscalizador da justiça. A resposta
veio com a confirmação do índice por
todos os conselheiros.
Na última assembleia, dia 12, os servidores determinaram que não há outra
proposta a ser aceita pela categoria, se
não a implantação imediata dos 11,98%,
e o parcelamento dos atrasados. A categoria autorizou a direção do Sindicato

dizer à administração do TJ de que a proposta tem que ser, no mínimo, ao que
foi pagos aos magistrados, ou seja, a implantação do índice e o parcelamento

em, no máximo 26 vezes, com antecipações de parcelas com sobras no final de
cada exercício. Cabe agora, ao TJ analisar a proposta e responder à categoria.

Servidores acompanharam julgamento da URV em Brasília
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MAIS DE 60 servidoras de todos as regiões do Paraná participaram do seminário

Encontro em Foz do Iguaçu aumenta luta pelo
reconhecimento das profissionais dos SAI
Para avançar na luta, os passos seguintes da mobilização das profissionais serão a elaboração de um abaixo
assinado e a intensificação da busca pelo reconhecimento no Tribunal de Justiça

Servidoras discutiram a atuação no Tribunal de Justiça

Atividades em grupos

Debates durante os três dias de encontro

lém dos debates sobre a atuação profissional
no Tribunal de Justiça, o 2ª Encontro
Interdisciplinar dos Profissionais da Área Sócio-jurídica do Paraná definiu novos caminhos para a
conquista do reconhecimento das profissionais do SAI.
Desde 2006, a Direção do Sindijus-PR, juntamente
com representantes da categoria, vem buscando resolver o problema que atinge as servidoras. A partir daí,
muitas reuniões com desembargadores e uma audiência
pública foram realizadas para mostrar a importância do
trabalho das assistentes sociais, psicólogas e pedagogas.
O Seminário chamou à reflexão sobre o tema “A Justiça que Queremos Construir” e trouxe uma visão de ação
comprometida. “A esta reflexão as companheiras do SAI
deram a resposta, com uma participação expressiva com
aproximadamente 60 profissionais”, destaca Adriana Pires, assistente social e integrante do sistema diretivo
do Sindijus-PR, organizador do evento em Foz do Iguaçu.
Os resultados surpreenderam a comissão organizadora,
que se preocupou em preparar um evento com uma diversidade de assuntos de forma a integrar, fortalecer, motivar os profissionais. Primeiramente buscou-se discutir,
no universo do Judiciário, como se relacionam os diversos
profissionais no âmbito da Justiça, ou seja, a dinâmica de
trabalho dos profissionais com juízes e promotores.
Adriana Pires diz que a categoria se mostrou atenta
à questão sobre a atuação dos profissionais, definindo
como ponto de destaque pelo nível das discussões, “nos
deixando mais do que convencidas da importância em
nos valorizarmos enquanto categorias imprescindíveis
neste espaço”.
Para avançar na luta, os passos seguintes da
mobilização das profissionais serão a elaboração de um
abaixo assinado, intensificação a busca pelo reconhecimento, viagem a Brasília para reunião com a conselheira
Andréa Pachá, do Conselho Nacional de Justiça, além da
entrega de documentos aos senadores do Estado, que
prometeram manifestar seu apoio à luta das profissionais.
“Nunca fomos tão longe na luta, união, encaminhamentos, fortalecimento, na visibilidade, disposição e
uma força tamanha que não nos deixará abater diante
das dificuldades que porventura se apresentem”, ressalta Adriana.

Momento de descontração nas atividades do seminário

Juiz Sérgio Kreuz foi um dos palestrantes

Mais de 60 profissionais de todo Estado estiveram em Foz
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PENSIONISTAS

Seis anos depois, começa
a execução do precatório

VEREADOR ADENIVAL GOMES

Cálculos já poderiam estar concluídos se informações
não tivessem sido esquecidas
Fotos: Gustavo Henrique Vidal

O vereador de Curitiba, Adenival Gomes, esteve em
visita à sede do Sindijus-PR. Adenival representa os
interesses dos movimentos sociais e dos trabalhadores em geral na Câmara Municipal. Teve papel decisivo na oposição ao ex-prefeito Cássio Taniguchi e ao
atual prefeito Beto Richa. No seu trabalho de fiscalizar as ações da administração, resultou numa denúncia que derrubou toda a diretoria da URBS (companhia de trânsito da Capital) que serviu de base para
uma ação do Ministério Público.

VEREADORA PROFESSORA JOSETE
A pensionista Elisa Faria com o coordenador-geral José Roberto Pereira e o advogado Daniel Godoy: enfim a execução

Em 2006, iniciou-se uma
verdadeira caça em busca das informações para
iniciar os cálculos dos precatórios
das pensionistas. Diretores do
Sindijus-PR percorreram todos os
departamentos envolvidos do Tribunal de Justiça, Parana-previdência e Celepar (empresa de informática do estado) à procura das
relações para iniciar os estudos.
Durante a caminhada foram
encontradas, nos arquivos do Sindicato, grande parte das informações necessárias para iniciar os cálculos. “O Sindicato já tinha dados
básicos para começar a elaborar o
precatório das pensionistas. Isto
poderia estar pronto há bastante
tempo, se o problema fosse tratado com o mínimo de respeito”,
diz o coordenador-geral do Sindijus-PR, José Roberto Pereira.

Desde a homologação dos créditos para os servidores da ativa,
as pensionistas esperavam uma
posição do Sindicato para que fosse resolvido o problema delas
também. Elisa Faria, pensionista
que acompanhou de perto o
trabalho dos diretores do Sindijus-PR, credita todo o sucesso à
atual direção para, enfim, ter o
seu precatório. “A atenção dispensada pelo Sindicato no nosso caso
foi importantíssima. Não tem como
conseguir o que eles alcançaram
estando sozinha. A burocracia impede que as informações corretas
cheguem as mãos dos interessados”, diz, já fazendo planos de
como vai aplicar seu dinheiro.
Depois de muito tempo esquecidas, as pensionistas já podem comemorar uma importante etapa vencida em busca do

precatório. No dia 19, depois de
receber do Tribunal de Justiça
todos os cálculos, José Roberto
e dona Elisa, entregaram ao advogado do Sindicato, Daniel
Godoy, os arquivos para que seja
dado início à execução na 3ª Vara
da Fazenda Pública. Como o trabalho foi elaborado pelo Departamento Econômico e Financeiro do Tribunal de Justiça e conferido por técnicos da Paranaprevidência é possível que o Estado não peça revisão, agilizando
o andamento do processo.
“Assumimos o desafio como
uma questão de honra, pois não
é justo que só as pensionistas tenham ficado de fora dos precatórios. Essa questão vai continuar como prioridade da direção
do Sindijus-PR”, ressalta José
Roberto.

A vereadora Professora Josete, amiga e companheira
de luta dos integrantes da direção do Sindijus-PR, visitou a sede campestre do Sindijus-PR no sábado (20). Na
oportunidade, participou do encerramento do Torneio
de Futsal do Sindijus-PR acompanhando a entrega dos
troféus às equipes. A vereadora tem dedicado seu mandato especialmente à defesa dos direitos dos servidores
municipais de Curitiba, com defesa à causa da educação. Professora Josete foi presidente do Sindicato dos
Servidores do Magistério Municipal de Curitiba (Sismmac),
onde sua atuação levou à Câmara Municipal. Josete foi
autora do Projeto de lei do “Assédio Moral”, vetado pelo
executivo municipal. Defende jornada de seis horas para
os trabalhadores da educação e da saúde.
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APOSENTADOS ainda esperam por reposição
COMISSÃO ELEITORAL DO SINDIJUS-PR

Sindijus-PR continua luta
pelo reajuste do extrajudicial
Seguindo argumento do Sindicato, alguns casos o TJ poderá rever

A Comissão Eleitoral do Sindijus-PR é composta por
Alessandra Claudia de Oliveira, do Sindicato dos Servidores Municipais de Curitiba; Dione da Conceição Garcia,
assessora parlamentar do deputado federal Dr. Rosinha;
Luis Rosa, assessor parlamentar deputado estadual Tadeu Veneri; Otêmio Garcia de Lima, do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Petroquímicas do Estado
do Paraná (Sindiquímica) e Nilson Rodrigues do Sindicato dos Trabalhadores no Correios do Paraná.
2ª VARA DA FAZENDA É A CAMPEÃ DO FUTSAL

A equipe da 2ª Vara da Fazenda Pública, de Curitiba,
foi a campeã da VI Taça Sindijus-PR de Futsal. A final
aconteceu no dia 20, no ginásio poliesportivo da sede
campestre do Sindicato. Na decisão a equipe venceu o
time do Cartório Cível de Pinhais por 10 a 4.
O terceiro lugar ficou com o time da 2ª Vara da Família, também de Curitiba, que ganhou da equipe Processados por 11 a 8. O artilheiro foi Anderson Froma,
da 2ª VFP, marcando 79 gols. Já o goleiro menos vazado foi Rogério Souza, de Pinhais.

Convênios
Dentista - Alber Formagio – 35% de desconto - 41 3282-5991
Despachante - Marcos Antonio de Camargo – 30% de desconto - 41 3253-1862
Odontologia - Ondonto Empresa convênio permanente direto com o Sindijus-PR

omo aconteceu em relação ao cálculo das pensionistas e dos aposentados
após a Emenda Constitucional 41/
03, o Sindijus-PR vai continuar
insistindo no pagamento do reajuste aos aposentados do foro
extrajudicial. As pensionistas, depois de muita luta, de muita persistência, o Sindicato recebeu o
processo com os cálculos efetuados pelo Tribunal de Justiça e
conferidos pela Parana-previdência. Os aposentados após a Emenda 41/03, depois de muita espera e até mesmo, quando o
Sindijus-PR já se preparava para
ajuizar ações pedindo o reajuste, veio a lei que regulariza os
reajustes atrasados. Os aposentados que estão na folha do Tribunal de Justiça, já receberam os reajustes. Quanto aos aposentados
que recebem pela Parana-previdência, segundo o desembargador Antonio Lopes de Noronha,
que recebeu informações da Presidência da Parana-previdência,
diz que eles vão receber as diferenças agora no pagamento de
setembro. Já com relação às pensionistas após a Emenda 41, seus
reajustes virão no pagamento de
outubro.
Mário Cândido de Oliveira,
secretário geral do Sindijus-PR,
afirma que a Lei nº 15.883, que
concede o reajuste, foi sancionada e publicada já no dia 18
de julho e não se compreende
tanta demora em resolver a situação de pessoas que estão sem
reajuste há anos.
Os aposentados do foro
extrajudicial, no entanto, apesar

Aposentados e diretores do Sindijus-PR na audiência com o vice-presidente

de toda peregrinação pelos gabinetes do Tribunal de Justiça,
ainda aguardam solução para a
falta de reajustes. “Já são dois
anos de perdas salariais”, afirma
David Machado diretor do
Sindijus-PR. O TJ alegou que
teriam que aguardar o término
do julgamento de uma ADIN no
STF. O Sindijus-PR vem argumentando de que os aposentados antes de 1998, anterior portanto, a Emenda Constitucional
nº 20, não necessitam aguardar
o pronunciamento do STF. O
Sindicato fundamenta seu pedido dizendo que os aposentados
já tinham direito adquirido
quando houve a mudança da
Constituição. Este argumento,
segundo David, tem sensibilizado a administração do Tribunal
de Justiça que dá sinais em resolver o problema.
Assim, o Sindijus-PR vem,
juntamente com representantes
dos aposentados do extrajudicial,
pedindo a regularização dos reajustes. Numa das reuniões, a 1ª
Vice-presidência do TJ reuniu

representantes do Sindijus-PR,
dos notários, dos serventuários,
do Tribunal de Contas e da
Paranaprevidência, juntamente
com assessores do Tribunal de
Justiça para encontrar uma solução aos aposentados do foro
extrajudicial.
A solução em relação aos aposentados após 98 e os que ainda
não se aposentaram, parece que
vai demorar um pouco, mas
quanto aos aposentados antes de
1998, explica David, o Tribunal
deve resolver logo e “para isso
estamos em contato com o
desembargador Noronha para
ser preparado um projeto. Para
isso o TJ tem que submeter um
pedido ao Órgão Especial e depois mandar para Assembléia
Legislativa para ser aprovado. A
mensagem tem que corrigir dois
anos de inflação, ou seja, 2006
e 2007, com os índices que foram pagos aos servidores da ativa, 3,14% e 4,46%. Machado
completa dizendo que espera
vencer mais esta etapa nos próximos dias.
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ATÉ O DIA 16 de outubro candidaturas devem ser registradas

Edital abre prazo para as inscrições das chapas
para as eleições do Sindijus-PR
á está correndo o prazo para as eleições do Sindijus-PR. No dia 16 de
setembro foi publicado edital que
convoca os interessados em concorrer às eleições para o triênio 2009/2012.
O mesmo prazo vale, também, para os candidatos ao conselho fiscal da entidade. No
último dia 12, na assembleia geral, a categoria elegeu os membros da Comissão Eleitoral que vai comandar o processo de eleições do Sindicato, que acontecem no dia
15 de dezembro.
Os integrantes da comissão já se reuniram na sede do Sindijus-PR para analisar
detalhes do processo eleitoral. “Vamos cuidar de toda parte operacional de todas as
etapas das eleições até a proclamação da
chapa vencedora”, explica Nilson Rodrigues dos Santos, do Sindicato dos Trabalhadores nos Correios do Paraná (Sintcom).
Segundo ele, a determinação da direção
do Sindijus-PR “é para que haja a maior
transparência possível em todas as etapas”.
A comissão ainda é composta por
Alessandra Claudia de Oliveira, do Sindicato dos Servidores Municipais de Curitiba
(Sismuc); Dione da Conceição Garcia, assessora parlamentar do coletivo do deputado federal Dr. Rosinha; Luis Rosa, assessor parlamentar do coletivo do deputado
estadual Tadeu Veneri e Otêmio Garcia de
Lima, do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Petroquímicas do Estado do

Paraná (Sindiquímica).
Como prevê o estatuto da entidade,
cada chapa inscrita também deve indicar
um representante, que ao lado dos nomes escolhidos pela assembleia, vão completar a comissão. “Além das pessoas eleitas pela assembléia, cada chapa indicará
um representante para integrar o grupo
e, também, ficar responsável pelas decisões desta comissão”, conclui Nilson.
A instituição da comissão está prevista no Estatuto do Sindijus-PR, conforme
determina o artigo 56: “O processo eleitoral será coordenado por uma Comissão Eleitoral Estadual, composta por 5
(cinco) membros, integrantes da categoria ou não, indicados pelo Conselho Executivo do sindicato e aprovados pela
assembleia geral realizada para convocar
o processo eleitoral, no prazo do artigo
52 do estatuto (90 dias antes do pleito)”.
O artigo 58 esclarece ainda, que toda
a coordenação ficará a cargo da Comissão Eleitoral, cabendo organizar o material das eleições e definir os meios que
serão utilizados para a coleta dos votos.
Por fim, a comissão constituída vai garantir igualdade de condições às chapas e candidaturas inscritas durante o
processo eleitoral, cuidando de impedir a utilização de materiais e das instalações do Sindicato em benefício de
qualquer dos concorrentes.

SINDIJUS-PR FAZ LEVANTAMENTO PARA PAGAR FALTAS DA GREVE DE 2000
assembleia do dia 12/09 aprovou que o Sindijus-PR faça levantamento dos descontos da
greve de 2000. Os prejudicados já estão enviando ao Sindicato cópias dos
contracheques com os referidos descontos daquele movimento. O prazo estabelecido encerra no dia 30 de setembro. Os comprovantes podem ser obtidos na intranet no site do Tribunal de
Justiça ou, se já estiver aposentado, di-

retamente no setor da folha de pagamentos e entregues na sede do
Sindijus-PR (Rua David Geronasso, 227
- Boa Vista), enviado pelo fax (41) 30756702 ou através do e-mail:
conscienciaeluta@sindijuspr.org.br.
Após o levantamento do total dos descontos, será realizado uma reunião com
os interessados e estabelecido o valor a
ser reembolsado a cada um. Os servidores não filiados, mas que participaram das

mobilizações de 2000, também vão ser
reembolsados, conforme decisão da
assembleia. Continua na pauta de reivindicações o pedido para que o Tribunal
credite aos servidores os descontos ocorridos na greve de 2000.
Quanto às paralisações de 2007, a direção do Sindicato continua fazendo levantamento do total de servidores que
tiveram descontos. O prazo para remessa dos contracheques ao Sindijus-PR en-

cerrou dia 20 de setembro. Os servidores que participaram das mobilizações
tiveram desconto de 100 reais de assiduidade mais um dia de trabalho.
Com a venda de parte do precatório
do Sindicato, a categoria deliberou que
o Sindijus-PR deveria utilizar uma parte
dos recursos para reembolsar aos servidores prejudicados no ano de 2007. À
época, pouco mais de 100 servidores comunicaram que tiveram descontos.
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ESTUDO revela a opinião dos trabalhadores do Judiciário

Falta de servidores é um dos
maiores problemas, diz pesquisa
ais de 48% dos servidores do interior e 26%
em Curitiba e região
metropolitana, afirmaram que o
maior problema no Poder Judiciário paranaense é a falta de funcionários. Sobre a estrutura e espaço físico, o estudo mostra que em
Curitiba 32% reclamam melhorias
e no interior 29,7% estão insatisfeitos. Estes dados foram revelados pela pesquisa científica encomendada pelo Sindijus-PR, para
saber a satisfação dos trabalhadores em relação ao Tribunal de Justiça. O levantamento foi realizado
entre os meses de agosto e setembro, pela empresa Ethica Pesquisas e Consultoria Estatística, e ouviu mais de 400 servidores de todas as regiões do Paraná, incluindo aposentados.
Os problemas apontados
provam que o modelo neoliberal de administrar, terceirizando serviços, preocupa a categoria. Quanto mais a tecnologia avança, menos servidores são contratados. “A ideia da
terceirização e da substituição
dos cargos de carreira por comissionados, tem predominado no
judiciário do Paraná”, afirma o
coordenador-geral do SindijusPR, José Roberto Pereira. Esse

pensamento não agrada aos trabalhadores. É preciso contratar
a quantidade de funcionários
que atenda as necessidades para
o bom desempenho do trabalho.
“O acúmulo de serviço é preocupante e tem desgastado demais
a categoria”, diz José Roberto,
lembrando das doenças profissionais que têm afetado grande
parte dos servidores.

A pesquisa ainda aponta que
quase 20% dos servidores reivindicam mais e melhores equipamentos (fax, computadores) para
ajudar a desempenhar o trabalho.
José Roberto fala que para mudar
o quadro é necessária a união dos
servidores, lembrando que as mo-

bilizações de 2007 levou à contratação dos servidores. Mas alerta: as recentes nomeações apenas
aliviaram a carência, que está longe de ser a ideal. “O TJ está repondo uma defasagem acumulada durante muitos anos. Para se
prestar serviço ágil e de qualidade seria necessário dobrar o número de servidores que estão na
ativa”, arrisca afirmar José Roberto.

empresas e acabou com carreiras
de servidores públicos. A luta dos
trabalhadores é nacional. No
Paraná, o TJ já eliminou diversas
carreiras, que foram incorporadas por empresas privadas, que
pagam pouco e embolsam o lucro. No interior do Estado ainda
é possível encontrar agentes de
limpeza do quadro, mas na capital a terceirização tomou conta.

A aplicação do método que
crucifica o trabalhador não começou hoje. Veio com o neoliberalismo, que no Brasil começou com Collor, se ampliou com
Fernando Henrique Cardoso e
contaminou setores do serviço
público. Essa onda privatizou

INSATISFAÇÕES
A pesquisa mostrou ainda que
não é, apenas, a falta de trabalhadores que preocupa os servidores. Os entrevistados reclamam
que a estrutura precisa ser melhorada. Em muitos cartórios do interior, servidores precisam tirar parte dos salários para comprar materiais e, em muitos casos, são
obrigados a contratar funcionários com os próprios salários. A falta
de equipamentos como computadores, fax, impressoras também
tiveram índices consideráveis.
Para o coordenador do Sindicato, hoje o Sindijus-PR se preocupa muito mais com as condições
de trabalho do que no passado.
“Estamos discutindo as dificuldades com os servidores e vamos em
busca de soluções às propostas
apresentadas”, destaca.

INSCRIÇÕES PARA O VIII TIJUP VÃO ATÉ O DIA 30 DE OUTUBRO
O Sindijus-PR está recebendo, desde o dia 1º de setembro, as inscrições para o VIII Torneio Interjudiciário
do Paraná (Tijup), que acontece entre os dias 5 e 8 de
dezembro, em Curitiba. O prazo para as inscrições vai
até o dia 30 de outubro.
O regulamento e as fichas já estão no site do Sindicato (www.sindijuspr.org.br), no link “Donwloads. As
inscrições poderão ser solicitadas através do endereço
eletrônico informado ou pelo telefone (41) 3075.5555.

O Tijup 2008 vai receber inscrições em 15 modalidades: Atletismo, Truco, Tranca, Basquetebol, Voleibol, Vôlei de Areia, Futebol Suíço, Futebol de Salão, Natação,
Tênis, Tênis de Mesa, Sinuca, Pebolim, Bocha e Xadrez.
Alguns esportes serão mistos, com equipes formadas com
mulheres e homens. Cada comarca poderá inscrever uma
equipe nas modalidades coletivas. Para os esportes individuais e em duplas o limite será de três inscrições, podendo inscrever até um reserva.

26 de setembro
Assembleia do SindijusPR avalia as negociações
da URV com o Tribunal
de Justiça. As discussões
serão no plenarinho da
Assembléia Legislativa a
partir das 11 horas.

16 de outubro
Encerra o prazo para
inscrição de candidaturas para as Eleições do
Sindijus-PR.

21 de outubro
A Ordem dos Advogados
do Brasil realiza, em
Brasília o Encontro Nacional sobre Criminalização dos Movimentos
Sociais. Serão convidados
representantes de dezenas de entidades e representações do Judiciário para discutir as
agressões aos direitos
sindicais e de organizações democráticas dos
trabalhadores e da juventude, da cidade e do
campo.

30 de outubro
Encerram as inscrições
para o VIII Torneio Interjudiciário do Paraná.
Neste ano serão 15 modalidades disputadas em
Curitiba. A organização
é do Sindijus-PR.

5 de dezembro
O Sindijus-PR realiza o
VIII Torneio Inter-judiciário do Paraná. Os
servidores e trabalhadores da justiça paranaense poderão se inscrever em 15 modalidades.
Os jogos serão disputados em Curitiba até o
dia 8.

