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A rede Nissei criou o
Clube da Melhor Idade, participe das atividades e troque experiências, ligue 0800-643-6464
Cidadãos idosos estão
vivendo mais e melhor, portanto, é importante contribuir para
o envelhecimento digno e ativo
O Sindijus-PR possui
uma Secretaria específica para
os Aposentados e Pensionistas,
coordenada Maria Dulcineia
Nos últimos cinco
anos, houve um aumento de 45%
na busca por programas internacionais pelo público da 3ª idade

E LUTA

SAIBA MAIS...
NOTÍCIAS RÁPIDAS
Aposentados são presença importante
na atual gestão do Sindijus-PR. Eles são
ouvidos e chamados a opinar sobre as
decisões da diretoria, como também são
motivados a fazer sugestões e propostas.
Atenção aposentados e pensionistas do
Foro Extrajudicial: a data de pagamento
realizado pela Paranapreviência é todo
dia 1º de cada mês, exceto URV e Auxílio
Saúde que é feito pelo Tribunal.
Minha avó já foi bebê... Refletir sobre a
condição feminina na velhice é também
pensar que as avós são “modelos” de
comportamento para seus netos.

CUIDADO:
NOVO GOLPE
Servidores entraram em contato
com o Sindijus-PR para denunciar que estão recebendo ligações
da “Procuradoria Geral”, sobre
ação judicial que beneficiariam
os servidores com valores de uma
“gratificação”. Na ligação, com
DDD de Brasília, é indicado um
valor para ser pago de “custas
judiciais” para que a ação seja
efetivada. A engenharia para
que o golpe pareça verdadeiro é
tamanha que, em alguns casos, as
pessoas mencionam até mesmo
o salário verdadeiro do servidor.
As ligações visaram, em sua
maioria, servidores de mais idade
ou aposentados. Muitos parentes
de servidores têm atendido às
ligações e acabam confirmando o
valor do salário e outras informações. Caso receba essa ligação,
encaminhe para o Sindicato o
número de telefone que entrou
em contato para investigação e,
Sindijus-PR alerta à
categoria para que não
atendam aos pedidos
dos golpistas

se preciso, encaminhar às autoridades para as medidas cabíveis.
Esse golpe, não é o primeiro a
atingir os servidores, é reflexo da
indistinta divulgação dos salários dos servidores públicos. O
Sindijus-PR foi contra a divulgação, que pode por em risco toda
a categoria, como esses golpes
estão mostrando.

AÇÃO DO IPE

O Sindijus-PR, juntamente com as
suas assessorias econômica e jurídica, assinou em abril um acordo
histórico com a Procuradoria Geral
do Estado (PGE), com vistas a encerrar a ação 194/2002 do IPE – que
se refere aos aposentados e pensionistas que contavam com menos
de 70 anos na data da propositura
da ação, em 1998. A ação coletiva
nº 0001601-43.2002.8.16.0004 pedia o pagamento dos descontos
indevidos dos servidores a título de
previdência e assistência médica no
período de 1998 a 2002.
A estimativa agora é conferir os
cálculos dos valores o mais breve
possível, os quais serão analisados
pela assessoria econômica do Sindijus-PR juntamente com a Procuradoria e, em não havendo nenhuma impugnação, o Juiz do feito fará
a homologação dos cálculos para
pagamento. Pelo acordo, o valor
devido será pago como precatório
preferencial para valores superiores
a 40 salários mínimos e em RPV
para os créditos inferiores a quarenta salários.

Para o Sindijus-PR, concluir esse
acordo é um passo importante na
garantia dos direitos dos servidores, que estavam há anos esperando a devolução dos descontos indevidos feitos pelo Governo.
Segundo o advogado do Sindijus
-PR, Daniel Godoy “a consolidaA consolidação deste acordo
é o coroamento do primeiro
acordo de execução invertida no Brasil, após o novo
CPC de 2015

ção deste acordo é o coroamento
do primeiro acordo de execução
invertida no Brasil, após o novo
CPC de 2015. A decisão inovadora
do Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, que homologou o
acordo realizado, e também ratificado pela Assembleia do Sindicato,
indica um caminho positivo para
a solução de litígios envolvendo a
Fazenda Pública e servidores”.

