
DE SER  SINDICALIZADO
benefícios



Para o Sindijus-PR, é preciso manter 
a categoria informada em todos os 
espaços, por meios tradicionais e nas 
redes sociais. Confira quais são os 
endereços de comunicação direta com 
os servidores do Judiciário Paranaense:

REDES SOCIAIS

Acompanhe os nossos meios de comunicação e interaja conosco, 
ficando assim por dentro das informações da categoria.

Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Paraná 
Rua David Geronasso nº 227
Boa Vista | Curitiba-PR 
CEP 82540-150

www.sindijuspr.org.br

conscienciaeluta@sindijuspr.org.br

(41) 3075-5555  (41) 3075-6702

(41) 9 9970-0366

sindijuspr/

sindijuspr/

Sindijuspr

Sindijus



Sede Administrativa
 O Sindijus-PR adquiriu a sua 

sede administrativa própria 
no dia 01 de agosto de 2007. A 
sede urbana se encontra na 
Rua David Geronasso nº 227, no 
bairro Boa Vista, em Curitiba-PR, 
telefone (41) 3075-5555, e está 
estrategicamente localizada 
próxima dos órgãos do Poder 
Judiciário Paranaense. Lugar 
amplo, com estacionamento 
próprio, departamento jurídico, 
entre outros, para melhor 
atender os servidores. Queremos 
que você venha conhecer o 
seu Sindicato e junte-se a nós. 
Afinal, o Sindijus-PR é a casa de 
todos os servidores do Judiciário 
Paranaense.

Sede Litoral
 A Sede do Litoral do Sindijus-

PR, localizada à Av. Visconde 
do Rio Branco nº 2800, em 
Brejatuba, Guaratuba, litoral 
Paranaense, possui piscina, 
churrasqueiras e dispõe de 
32 apartamentos com TV, 
ar condicionado, frigobar, 
camas box de casal e solteiro 
(comporta 4 pessoas, podendo 
chegar até 5, neste caso 
levando um colchão). Reservas 
podem ser feitas pelo e-mail: 
litoral@sindijuspr.org.br, por 
telefone: (41) 3075-5555 ou pelo 
WhatsApp (41) 99970-0409. 
Conheça mais a sede pelo 
site do Sindijus-PR no link: 
sindijuspr.com.br/sede-litoral.



 Os servidores do Judiciário filiados ao Sindijus-PR têm à 
sua disposição um amplo espaço de lazer – a sede campestre 
da entidade, localizada em Almirante Tamandaré, na Rua 
Prof. Alberto Piekarz nº 2360, Colônia Vila Prado. O lugar está 
em harmonia com a natureza e possui uma infraestrutura 
especialmente construída para a categoria aproveitar os 
momentos de folga. A chácara possui um bosque repleto de 
pinheiros onde estão espalhadas diversas churrasqueiras 
coloniais, ideais para um almoço ao ar livre em um dia de 
sol. Para quem preferir um local fechado, a sede também 
oferece churrasqueiras cobertas e um amplo salão de festas 
que comporta em média 300 pessoas. Para os que gostam 
de praticar esportes, a chácara também é uma ótima opção. 
Possui um ginásio poliesportivo onde podem ser disputados 
jogos de futebol de salão, voleibol, basquetebol e handebol, 
e também 02 campos de futebol suíço. Além disso, o ginásio 
possui mesas de sinuca e pingue-pongue. Todas as instalações 
da sede podem ser alugadas. Os servidores filiados ao 
Sindijus-PR que quiserem utilizar as dependências da sede 
campestre podem fazer suas reservas pelo telefone (41) 3075-
5555 ou WhatsApp (41) 99970-0409.

Sede Campestre



Assessoria jurídica
Rafanhim, Souza & Rosa Advogados Associados

Andressa Rosa - OAB/PR nº 35168
Ludimar Rafanhim - OAB/PR nº 33324
Raquel Costa de Souza - OAB/PR nº 34362
Escritório profissional - Rua Visconde do Rio Branco nº 1488 -  
sala 1406 - Centro, Curitiba-PR
Telefone (41) 3352-9831
 
Serviços 
Assessoria jurídica em questões administrativas do interesse individual de 
servidores (ativos ou inativos) e pensionistas sindicalizados; Ajuizamento de 
medidas individuais em questões que envolvem interesses profissionais de 
servidores (ativos ou inativos) e pensionistas sindicalizados; Acompanhamento 
de sindicâncias e processos administrativos que envolvem servidores (ativos ou 
inativos) e pensionistas sindicalizados. 
 

Daniel Godoy Junior e Andrea Godoy Advocacia
Daniel de Oliveira Godoy Junior - OAB/PR nº 14558
Escritório profissional – Rua Dr. Nelson de Souza Pinto nº 340,  
São Lourenço, Curitiba-PR
Telefone (41) 3353-5232
 
Serviços 
Assessoria em questões judiciais e administrativas do interesse do Sindicato 
como pessoa jurídica; Assessoria em questões judiciais e administrativas 
do interesse coletivo dos servidores (ativos ou inativos) e pensionistas 
sindicalizados do Poder Judiciário do Estado do Paraná; Ajuizamento de ações e 
elaboração de pedidos administrativos individuais, mediante contrato entre as 
partes interessadas.
 

Rosangela Ziliotto Sociedade Individual de Advocacia

Rosângela Ziliotto - OAB/PR nº 57689
Escritório profissional – Rua Valentin Trevisan nº 20, Bom Retiro, Curitiba-PR
Telefone (41) 99852.6745 ou (41) 99970-0413
 
Serviços 
Assessoria em questões de assédio moral; URVs; Precatórios; Espólios; Partilhas; 
Aposentados e Pensionistas, herdeiros; entre outros assuntos jurídicos.

Assessoria econômica
Cid Cordeiro da Silva - CORECON 4587
Telefone (41) 3075-5555 e e-mail: cwb1-6@hotmail.com



Convênios
Veja a lista maiores informações no site do Sindijus-PR na aba “convênio”, 
sendo vários benefícios, tais como:

 ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL (ABDCONST)
 ADEGA BOULEVARD
 ALL SUL
 ANALUNA
 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SOLUÇÃO
 BRITÂNIA EM CASA
 CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPOS DE ANDRADE (UNIANDRADE)
 CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA (CLINIPAM)
 CLINICORPO
 COMPRA CERTA
 CONSULTA PSICOLÓGICA: VERÔNICA DE FÁTIMA SALVALAGGIO
 CURSO E COLÉGIO DECISIVO
 DENTAL UNI
 ECKHARDT CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA
 ELECTROLUX
 EMAGRECENTO DE CASCAVEL
 ESCOLA DE INGLÊS YÁZIGI
 ESPAÇO INTEGRADO QUALIDADE DE VIDA
 FACULDADE INSPIRAR
 FACULDADE UNYLEYA
 FARMÁCIA DIGITAL MEDME
 FARMÁCIAS BRAVA
 GAMA - CONSULTORIA TEXTUAL E IDIOMAS
 GRUPO POSITIVO
 HONDA PRIXX VEÍCULOS
 HOTEL NACIONAL INN CURITIBA
 HOTEL PLAZA CASCAVEL
 IMPORTADORA COMPAGNIE VINS DE FRANCE
 INFLUX ENGLISH SCHOOL
 LIBERTY SEGUROS E PROJEÇÃO CORRETORA
 LIZON CURITIBA HOTEL 
 LOJA CORPOINTEIRO
 MARINA’S PALACE HOTEL
 MASSOTERAPIA COM O PROFISSIONAL TIAGO KOLODA
 NETSHOES
 ODONTOPREV
 ÓTICA E CENTRO AUDITIVO ADAPTFONE
 PAPELARIA E INFORMÁTICA PAPYRUS
 PHILCO CLUB
 PLANETA IDIOMAS
 PLANO DE SAÚDE UNIMED
 PLANO SULAMÉRICA SAÚDE
 PLENITUDE DO SER - TERAPIAS INTEGRATIVAS
 RESTAURANTE EMPÓRIO CABRAL
 ROYAL BRINDES
 SEDES PESQUEIRAS DA ASSOCIAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA
 SPEI
 SULAMERICA ODONTO
 UNIBRASIL - CENTRO UNIVERSITÁRIO
 UNINTER
 UNOCREDI SOLUÇÕES FINANCEIRAS



AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO
1. Autorizo a inclusão e/ou manutenção do meu nome no quadro de sindicalizados do Sindicato dos Servidores do Poder 
Judiciário do Estado do PR (Sindijus-PR), bem como o desconto da mensalidade sindical voluntária, fixada pela Assembleia 
Geral da Entidade de classe no valor correspondente a 1% (um por cento) da minha remuneração bruta mensal, atualizada 
conforme índices a serem definidos em legislação específica, atos administrativos ou judiciais. Tal ato tem amparo nos 
artigos: 5o, inciso XVII, da Constituição Federal; 545o da Consolidação das Leis do Trabalho; e 3o inciso V, 7o inciso I, e 8o 
caput do Estatuto do Sindicato.

2. Autorizo, o Tribunal de Justiça do Estado do PR ou o ParanaPrevidência a realizar o desconto referido no item 1 (um) 
diretamente em minha folha de pagamento, o que deverá ser feito em caráter preferencial no dia em que for depositado 
o meu salário pelo órgão do Poder Judiciário ou ParanaPrevidência.

3. Alternativamente, autorizo o estabelecimento bancário no qual possuo conta corrente, a efetuar o débito do desconto 
previsto no ítem 1, nos dias em que forem pagos meus vencimentos ou proventos pelo órgão do Poder Judiciário ou 
ParanaPrevidência. Na eventualidade de alteração do estabelecimento bancário depositário, esta autorização automati-
camente é transferida àquele que vier a sucedê-lo na mesma função.

                                                                              
ASSINATURA

          /          /         

CAMISETA P GM GG EG

Favor preencher todos os campos com letra legível, caso contrário, não será possível realizar o cadastro

Sindicalização RecadastramentoFICHA DE SINDICALIZAÇÃO

CARGO (Especificado no contracheque)

Nome completo

End. Residencial

DADOS BANCÁRIOS

Banco Agência Conta

Local de trabalho (Físico) Setor/Lotação (Departamento/Vara)

Fone do trabalho (DDD+Número) E-mail (Mais utilizado)

Data de nomeação no TJ Comarca

Fone Residencial (DDD+Número) Celular (DDD+Número)

Número Complemento (no apto./Casa) Bairro

Cidade/Estado CEP

CPF RG

Se for pensionista, nome do(a) servidor(a) falecido(a)

Matrícula no TJ Cargo que ocupava

Sexo Data de nascimento Estado civilFeminino
Masculino

Matrícula QUADRO Secretaria
Ativo

Foro judicial
Aposentado

Foro extrajudicial
PensionistaSITUAÇÃO

Fonte Pagadora
TRIBUNAL PARANAPREVIDÊNCIA
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