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Julgamento da URV leva
servidores a Brasília
Sessão do CNJ inicia no dia 9 às 14 horas. Mas julgamento pode continuar na quarta-feria
Arquivo Sindijus-PR
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Diretoras do Sindijus-PR com o relator da URV Técio Lins e Silva

Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) confirmou a pauta de julgamento da sessão do dia 9 de
setembro. O pedido que o Sindijus-PR
protocolou pedindo a implantação
da URV aos servidores do judiciário, está
entre os ítens a serem analisados.
No dia 28 de agosto, integrantes da
diretoria do Sindijus-PR estiveram em
reunião com o relator da matéria no

CNJ, conselheiro Técio Lins e Silva, quando falaram da expectativa dos servidores
em relação ao pagamento da URV e reclamaram da demora na apreciação da matéria. Na oportunidade, Técio lembrou
que a pauta do Conselho estava muito
carregada, mas que solicitaria a inclusão
do pedido na pauta de julgamentos do
dia 9. É o que ocorreu.
Página 4
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OPINIÃO

Consciência e Luta traça
quadro das mobilizações
editorial desta edição
traça um resumo do
que traz o jornal, em
relação ao II Encontro das Agentes de Limpeza, ocorrido nos
dias 15 e 16 de agosto em
Maringá e da participação de
mais de 70 servidoras. As agentes decidiram que vão lutar
com o Sindijus-PR pelo pagamento da URV, contra o
fim da carreira e pela ação
dos 64%.
O jornal traz matéria
sobre a reunião do Órgão Especial do TJ que aprovou a
criação do estatuto dos servidores do judiciário. As visitas
que diretores do Sindijus-PR
fizeram a comarcas do litoral
(Paranaguá, Morretes e Matinhos) e no interior do Estado (Jandaia do Sul, Marilândia do Sul, Guaraniaçú,
Matelândia e Medianeira)
também estão no jornal, assim como a viagem das diretoras Adriana, Vilma e Rosana
a Brasília, quando estiveram
com o conselheiro Técio Lins
e Silva, relator no pedido da
URV no Conselho Nacional de
Justiça. Elas pediram atenção especial ao pedido do Sindijus-PR,
devido a grande expectativa dos
servidores a uma resposta positiva. Ainda em Brasília, se reuniram com o senador Paulo Paim e
com o presidente da OAB Nacio-

nal, Cézar Britto a quem pediram apoio na luta pelo trabalho
na área sócio-jurídica do Poder
Judiciário do Paraná.
Nos últimos dias, diretores
do Sindijus-PR acompanharam
na Assembléia Legislativa, o andamento do projeto que conce-

de risco de vida aos auxiliares
administrativos, oficiais de justiça, auxiliares de cartório, psicólogos e pedagogos. Também
no Tribunal de Justiça, diretores e representantes de base do
Sindicato estiveram em audiências pedindo reajuste aos apo-

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: (41) 3075-5555
conscienciaeluta@sindijuspr.com.br
www.sindijuspr.com.br

sentados do foro extrajudicial e o
cálculo das pensionistas. Da
reunião com os desembargadores Noronha (1º vice-presidente do TJ) e Munir Karam (presidente da Paranaprevidência),
participaram, também, representantes da Anoreg (Associação dos
Notários) e Assejepar (Associação dos Serventuários da
Justiça).
A diretoria do SindijusPR se reuniu com representantes de base para planejar
o desdobramento das próximas lutas. Entre as propostas aprovadas, estão a assembleia geral no dia 12 de
setembro e a ida de caravana a Brasília acompanhar o
julgamento da URV.
Dentre as atividades,
também está a organização
do II Seminário Estadual das
Profissionais do SAI, em Foz
do Iguaçu, de 4 a 6 de setembro e a viagem de representantes do Sindijus-PR ao
Rio Grande do Sul, onde vão
participar do Congresso dos
Servidores da Justiça daquele Estado, de 5 a 7 de setembro.
Ainda no período, foi confirmado o pagamento dos aposentados e pensionistas prejudicados
pela Emenda Constitucional 41/
03. Portanto, em pouco tempo, o
retrato do esforço da categoria nas
páginas do nosso jornal.

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

NA

culdades.

MÍDIA

Pessoal esta na hora de
divulgar na imprensa falada, escrita, tudo o que
vem ocorrendo com o
funcionário publico estadual. O descaso com que
somos tratados é um verdadeiro absurdo. Matérias urgentes? Retroativo
de auxílio moradia aos
magistrados? O que são
“materias urgentes” para
eles? Vamos investir um
pouco em divulgação. O
povo precisa saber.

C.T.
FACULDADE
Sou filiado ao Sindijus-PR
e pertenço aos novos funcionários da “turma do
milão”. Gostaria de pedir a vocês que fizessem
convênios com as faculdades de Curitiba e no
Estado para que dessem
descontos aos filiados. O
sindicato da justiça federal tem descontos em
quase todas as faculdades
e o Sindijus eu ainda não
vi nenhum desconto.

MILTON
NOTA DA REDAÇÃO
Milton, nesta edição, página 8, noticiamos o convênio do Sindijus-PR com
a Faculdade Radial de
Curitiba, que oferecerá
10% nas mensalidades.
Estamos estudando novos
convênios com outras fa-

AUXILIAR
Agradeço a atenção às
minhas questões. Entendo que seja um problema
exclusivo. As condições
em que estou vivendo eu
já sabia quando assumi o
cargo. Mas pretendo continuar trabalhando. O
meu desejo é saber mais
sobre as possibilidades de
melhorias e na intenção
de ser assessorado foi que
me associei ao sindicato.
Meu cargo é auxiliar administrativo. Lido com
menores infratores e o escrivão da Vara de Infância
recebe periculosidade. Comecei a trabalhar neste
ano. Faço parte do concursão e ganho pouco mais de
mil reais. Só pra morar
pago R$ 400 de aluguel. Era
de outra cidade, quando
abriram mais vagas pra lá,
eu já estava lotado aqui.
Então meu salário não dá
pra nada, depois que faço
compras de mercado e
pago telefone e luz, mal
posso abastecer o carro.
O risco de vida seria uma
boa ajuda, mas tenho vivido de esperanças, sobre
o 64%, do qual “me disseram” haverá um percentual em torno de 35%.
Rezo pela “PEC 190” e pelos 12% de URV, aumento
de salário não sei de nada
até agora. Agradeço se tiverem alguma orientação.

J.G.A.

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

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
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MENSAGEM já havia sido aprovada em todas as comissões da Assembléia Legislativa

Projeto do risco de vida volta ao
Tribunal para ser alterado
Estudos no Tribunal de Justiça prevêem a inclusão de outros servidores na proposta
pós ser aprovada nas comissões
da Assembléia Legislativa, a mensagem que concede risco de vida
aos auxiliares administrativos que prestam serviços nas áreas criminais, bem
como a funcionários de outros setores do
Poder Judiciário, voltou ao Tribunal de
Justiça para receber alterações.
Segundo informações obtidas pela direção do Sindijus-PR, o projeto vai preservar o conteúdo do anterior, mas estaria em estudo a inclusão de trabalhadores de outros setores. A mensagem deve
voltar ao Poder Legislativo nos próximos
dias, já com o impacto financeiro.
O projeto concedia gratificação de risco de vida aos auxiliares administrativos
que prestam serviços nas varas criminais,
juizados especiais criminais e varas de
execuções penais. O Tribunal de Justiça
incluiu no projeto trabalhadores de outros locais que também estão expostos a

riscos como os oficiais de justiça e auxiliares dos cartório dos juizados especiais
e, também assistentes sociais e psicólogos que não foram incluídos no projeto
05/08, que já se encontra na Assembléia
Legislativa. O Sindicato vinha reclamando a inclusão de outros servidores que
também estão expostos a riscos de vida
mas que haviam ficado fora da mensagem, mas segundo Mário Cândido de
Oliveira, secretário geral do Sindijus-PR,
“não sabemos ainda se as reivindicações
do Sindicato serão atendidas”.
Quanto ao retroativo, o risco de vida
valerá a partir da data da publicação. Então
não será conseiderada a data de posse
dos servidores. O Sindijus-PR continua,
ainda, tentando beneficiar os servidores
da Secretaria que prestam serviço nos
cartórios crimianis, que segundo o TJ,
não terão direito à gratificação, que não
será levada para a aposentadoria.

iretores do Sindijus-PR acompanharam em agosto, em
Curitiba, a posse de mais de
100 servidores. São auxiliares administrativos que o Tribunal de Justiça
vem chamando desde o ano passado. Os novos servidores, após tomarem posse, participam de curso preparatório promovido pela Escola dos
Servidores do Judiciário (Eseje).
David Machado, diretor do Sindijus-PR, lembra que a contratação
destes servidores fez parte das reivindicações do Sindijus-PR, que no
ano passado realizou uma série de
mobilizações pedindo a contratação
dos servidores aprovados em concursos. “Há uma carência grande de
pessoal nos locais de trabalho e mes-

mo com o preenchimento de vagas
com os concursados, é necessário a
realização de novos concursos”, diz.
Nas duas atividades de posse, uma
nos Juizados Especiais e outra no
Administrativo, os diretores falaram
dos 20 anos de luta do Sindijus-PR,
das suas conquistas e das principais
reivindicações no momento.
Finalizaram o bate-papo convidando os novos trabalhadores para
que se filiem à entidade que os representa. “Muitos já conheciam o
Sindijus-PR, pois estavam em contato conosco, na luta da categoria
pela nomeação de mais servidores.
A filiação destes trabalhadores é
fundamental para o fortalecimento do Sindijus-PR”, conclui David.

Gustavo Henrique Vidal

Sindijus-PR participou da posse de novos servidores

Muitos dos novos servidores se filiaram ao Sindijus-PR
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CATEGORIA quer o pagamento do índice de 11,98%, reconhecido pelo Tribunal de Justiça

URV será julgada dia 9
Sindijus-PR prepara comitiva de servidores para acompanhar a sessão do CNJ. Julgamento pode se estender na
quarta-feria, dia 10, se não for cumprida a pauta

Seminário do SAI acontece neste
final de semana

Arquivo Sindijus-PR

Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) confirmou a pauta de julgamento da sessão do dia 9 de
setembro. O pedido que o Sindijus-PR
protocolou pedindo a implantação
da URV aos servidores do judiciário, está
entre os ítens a serem analisados.
No dia 28 de agosto, integrantes da
diretoria do Sindijus-PR estiveram em
reunião com o relator da matéria no
CNJ, conselheiro Técio Lins e Silva, quando falaram da expectativa dos servidores
em relação ao pagamento da URV. As diretoras Adriana Pires Campos, Vilma
Demori e Rosana do Rocio Diniz reclamaram da demora na apreciação da matéria. Na oportunidade, Técio lembrou
que a pauta do Conselho estava muito
carregada, mas que solicitaria a inclusão
do pedido na pauta de julgamentos do
dia 9. É o que ocorreu.

O Sindijus-PR está convocando servidores interessados em viajar a Brasília
para acompanhar a sessão. A direção está
em contato com agências de turismo para
contratar um ônibus para levar os servidores à capital federal. As vagas são limitadas. A saída está prevista para às 8 horas de segunda-feira, dia 8.
A sessão do CNJ tem início na terçafeira (9), às 14 horas. Se não forem julgados todos os processos nesse dia, a sessão
terá continuidade no dia 10, quarta-feira,
às 9 horas. “Uma observação da pauta dos
conselheiros, diz que se não forem julgados todos os processos no primeiro dia, as
análises continuarão”, explica o coordenador-geral do Sindijus-PR, José Roberto
Pereira. Portanto, os que tiverem interesse em viajar poderão retornar somente na
quinta-feira (11). Para contatos: fone (41)
3075-5555, no Sindijus-PR.

Senador Paulo Paim vai apoiar a luta das profissionais

Nos dias 4, 5 e 6, as profissionais do SAI participam do 2º Seminário Interdisciplinar da Área
Sócio-jurídica do Poder Judiciário do Paraná. As servidoras passam o final de semana discutindo formas de mobilizar a categoria para conquistar o reconhecimento do Tribunal de Justiça.
Durante os três dias do evento, palestrantes envolvidos com
a área de atuação das profissionais apresentarão outros temas,
mas relacionados aos problemas
que atingem as profissionais,
como o de consolidar a atuação
interdisciplinar no Poder Judiciário, como forma de garantia de
direitos e cidadania.
No fim de agosto, diretoras
do Sindijus-PR estiveram em

Brasília para buscar apoio ao movimento. O senador Paulo Paim
(PT-RS) deixou clara sua posição.
Disse que abrirá espaço para o
tema no plenário do Senado Federal para defender o reconhecimento das profissionais e a luta
das servidoras nas varas da Infância e Juventude.
As profissionais também foram
recebidas pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil,
Cézar Britto, que também apoiou
a luta das profissionais pela valorização no Tribunal.
As diretoras visitaram ainda os
gabinetes dos senadores do Paraná,
Flávio Arns, Álvaro Dias e Osmar
Dias, e já iniciaram contato com o
deputado federal paranaense,
Dilceu Sperafico.

Diretoras do Sindijus-PR com Técio Lins e Silva, relator da URV
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ORGÃO Especial acolheu emendas dos servidores

Tribunal aprova Estatuto
dos Servidores
Gustavo Henrique Vidal

REAJUSTES DA EMENDA 41
Os aposentados e pensionistas que foram prejudicados pela Emenda Constitucional 41, vão receber
os reajustes de 2004 a 2008 no dia 10 de setembro. Segundo o coordenador-geral do Sindijus-PR,
José Roberto Pereira, o Sindicato lutou bastante
para que o direito fosse reconhecido, mas alerta
que somente os que ficaram fora dos reajustes a
partir de 2004 serão beneficiados. “Há muito tempo
os aposentados e pensionistas esperavam por justiça, completa José Roberto.
A medida terá efeito financeiro a partir de 31 de
março de 2004 e beneficia aposentados e pensionistas que foram excluídos dos reajustes após a
Emenda Constitucional 41, de 2003. O projeto prevê correção dos salários nos mesmos índices que
serviram para o reajuste dos servidores ativos do
Poder Judiciário, no período de abril de 2004 a
abril de 2008.

MOBILIZAÇÕES CONTINUAM

Diretores do Sindijus-PR durante reunião com Vidal Coelho

Órgão Especial do Tribunal de Justiça aprovou, na sessão do dia
29, o Estatuto dos Servidores do
Poder Judiciário. O projeto segue agora para a Assembléia
Legislativa para ser analisado
pelos deputados.
Depois de muita negociação com o presidente Vidal
Coelho, a direção do SindijusPR conseguiu reverter pontos
importantes que prejudicariam
os servidores. “Fizemos um trabalho de convencimento, sugerindo aos integrantes da
cúpula do Tribunal a necessidade de alterar partes da
proposta. No final houve avanço, conseguimos alterar partes
importantes que mantém direitos já conquistados pelos
trabalhadores”, ressalta José

Roberto Pereira, coordenadorgeral do Sindijus-PR.
Entre os itens polêmicos, estava a questão das gratificações
para o foro judicial. Os desembargadores retiraram do estatuto o parágrafo que proibia a concessão de gratificação extraordinária e TIDE ao foro judicial.
Outra alteração conquistada
pelo Sindicato, é sobre o artigo
que retirava as gratificações de
função, trabalho noturno e prestação de serviço extraordinário
dos oficiais de justiça.
No art. 20, sobre a avaliação
de desempenho, o Sindijus-PR
garantiu o direito do servidor
recorrer da avaliação, caso não
concorde com o resultado. Já os
artigos 5º (quadro de pessoal),
24 (estabilidade), 62 e 64 (vencimento e remuneração) os

desembargadores decidiram
que serão definidos pelo Plano
de Carreira. As demais emendas
apresentadas pelo Sindicato foram rejeitadas.
Nas diversas reuniões com a
Presidência do TJ, diretores do
Sindijus-PR insistiram na participação dos servidores nos estudos e elaboração do estatuto,
o que foi negado pela administração. No mês passado, o Sindicato realizou seminário com
os servidores para analisar o
anteprojeto. Todos os ítens foram debatidos no encontro e as
propostas foram apresentadas
aos desembargadores. Agora,
vamos acompanhar o andamento da mensagem no legislativo
e, se possível, fazer as alterações
que interessam aos trabalhadores, completa José Roberto.

As mobilizações dos servidores pela URV, não parar
até que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) julgue
o pedido do Sindijus-PR. Muitas comarcas e locais de
trabalho mantiveram as paralisações de uma hora
por dia, mostrando a insatisfação da categoria com
a demora do julgamento em Brasília.
Os servidores de Maringá realizaram mobilização durante uma semana. Comarcas como Cascavel, Ponta
Grossa, Londrina, também cruzaram os braços pelo
índice de 11,98 da URV.
“A categoria está disposta a lutar pelo que considera justo. Temos testemunhado essa disposição em
cada visita que fazemos aos servidores”, destaca
José Roberto Pereira, coordenador-geral do SindijusPR.
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NOVAS reuniões no interior serão agendas em setembro
ANULADOS OS ACORDOS

Arquivo Sindijus-PR

O processo que o Sindijus-PR moveu para anular os acordos impostos pelo Estado na ação dos 53,06 já voltou à
origem, ou seja, já se encontra na 3ª Vara da Fazenda
Pública. Os acordos foram anulados na 3ª Vara. O Estado do Paraná recorreu e o Tribunal de Justiça confirmou
a decisão, garantindo a vitória aos servidores. O Estado
do Paraná, mesmo assim, insistiu e recorreu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília, e lá duas decisões já foram dadas confirmando a anulação dos acordos. Agora o processo transitou em julgado (não há
mais recurso para o Estado). Assim, segundo o diretor
do Sindijus-PR, David Machado, confirma-se o que o Sindicato sempre defendeu, de que os acordos impostos
aos trabalhadores eram ilegais e a justiça demorou,
mas acabou prevalecendo. Agora, segundo, David, a direção do Sindijus-PR vai fazer o que já foi feito em
2002, ou seja, pedir ao Tribunal de Justiça para que
sejam atualizados os cálculos da diferença entre os
30,74% e os 53,06%. Os atrasados só poderão ser pagos
pela emissão de outro precatório em relação aos servidores que assinaram o referido acordo. O resultado só
pode ser pago pela emissão de outro precatório em
relação aos servidores que assinaram referido acordos.
Segundo informações do STJ, o processo transitou em
julgado no dia 15 de agosto e no mesmo dia os autos
foram baixados ao Tribunal de Justiça do Paraná.

Sindijus-PR intensifica
visita às Comarcas

Conversa com servidores de Paranguá, Morretes, Antonina...

CASA DA APP REABRE AS PORTAS
A APP-Sindicato reinaugurou ontem (28) a Casa do
Professor de Curitiba, que passa a se chamar CASA
DA APP. Depois de alguns meses fechada para uma
ampla reforma, a casa está totalmente reestruturada
para melhor receber os sindicalizados de todo o
Paraná.
Desde janeiro, a Casa estava passando por uma
revitalização completa. Inaugurada em janeiro de
1959, nos últimos anos a Casa passou a mostrar sinais evidentes de deterioração. O prédio só havia
passado por uma reforma em 1991.
Na recuperação do prédio, que possui 840 m² de área
construída, consta a reconstrução do telhado, das
redes elétrica e hidráulica, ampliação do número de
quartos e banheiros. Além disso, a cozinha e a recepção foram modernizadas e ampliadas. A Casa também ganhou uma sala de internet, um espaço específico para fumantes, arborização e nova decoração.
O número de leitos foi ampliado de 79 para 104.

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

...e Matinhos, no litoral paranaense

coordenador-geral do Sindijus-PR,
José Roberto Pereira, manteve neste mês as visitas nas comarcas do
interior do Estado. Desta vez as reuniões
iniciaram pelo litoral. No dia 26, nos locais
de trabalho de Paranaguá e Morretes, reunindo também servidores de Antonina. Já
dia 27, o Sindijus-PR esteve em Matinhos.
No início de setembro, diretores já estiveram em Jandaia do Sul, Marilândia do Sul,
Guaraniaçú, Matelândia e Medianeira.
José Roberto fala com os trabalhadores sobre as ações judiciais do Sindijus-PR, 64%, a
situação dos que assinaram acordos e dos que
não assinaram e analisa as distorções do Estatuto dos Servidores proposto pelo TJ.
Durante as reuniões, o coordenador
mostrou como estão as mobilizações dos servidores pela URV em todo o Estado. Diversas comarcas já fizeram as paralisações de
uma hora. A direção do Sindijus-PR já programa visitas em outras regiões do Paraná,
para aumentar o número de servidores nas
mobilizações.

Sindijus-PR presente no Congresso dos
servidores do Rio Grande do Sul
Começa nesta sexta-feira, o III Congresso Estadual dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul
(RS). Durante os três dias
do encontro, que encerra
no dia 7, os trabalhadores
do judiciário estarão debatendo temas gerais de conjuntura nacional e de interesse específico da categoria. Representantes do
Sindijus-PR participam das
discussões.
As palestras terão os temas sobre “A relação do
Judiciário com os movimentos sociais na consolidação da democracia” e

“O papel do judiciário na
implementação das ações
afirmativas no Brasil”.
A programação terá continuidade com debates sobre o Plano de Cargos e Salários no Judiciário do RS.
Fazem ainda parte da pauta do encontro, a ser debatido entre os servidores, o
plano de lutas para a entidade e reforma estatutária.
Campanha salarial, o plano
de carreira, as práticas antisindicais do Tribunal de Justiça, a ampliação da jornada de trabalho também estão na pauta dos servidores.
Em nível estadual e naci-

onal, os trabalhadores do
judiciário precisam estar
envolvidos em muitas outras lutas, como a postura
do judiciário em relação
aos movimentos sociais. O
encontro trata, ainda, da
saúde nos locais de trabalho, questão que diz respeito a todos os sindicatos
do país. Os projetos que
tramitam em nível de Congresso que dizem respeito
ao judiciário como um
todo, as convenções 151 e
158 da OIT, a PEC 190, são
debates que acontecem no
país todo e estão na pauta
do III Conseju.
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EM 1988 educadores foram agredidos pela Polícia quando reivindicavam melhores salários

Mobilização dos professores relembra
20 anos do 30 de agosto
Davi Macedo

3 mil educadores caminharam pelo Centro Cívico em Curitiba

erca de três mil educadores de todo o Estado participaram sexta-feira (29),
em Curitiba, de uma grande
mobilização em defesa da educação pública. Tradicionalmente,
a paralisação e a mobilização são
realizadas no dia 30 de agosto.
Este ano, como a data caiu
num sábado, a atividade foi
antecipada. A categoria definiu realizar atos em todas
as regiões do Estado. Nas
principais cidades do Paraná
os educadores rememoraram os 20 anos do 30 de
agosto com atos de rua. Manifestações foram realizadas
em todas as regiões do Estado.
Em Curitiba, os educadores se
concentraram em frente à Praça
Santos Andrade com bandeiras,
faixas e cartazes que exibiam reivindicações da categoria. Nas barracas montadas no calçadão em
frente à Universidade Federal do
Paraná, foi realizada a distribuição
de panfletos, camisetas e lenços

comemorativos para marcar o Dia
de Luto e de Luta dos Trabalhadores em Educação Pública.
Durante a abertura do ato, a
diretoria da APP-Sindicato solicitou um minuto de silêncio aos
participantes, em memória do
professor militante da APP-Sindi-

professores estaduais foram às
ruas numa passeata histórica. Na
época, a categoria estava em greve e exigia do governador Álvaro Dias, entre outros itens, o pagamento de um direito que lhes
cabia: o piso de três salários mínimos. Na esperança de abrir as
negociações com o Executivo, os trabalhadores, e várimembros da comunidaHá 20 anos, educadores os
de escolar, caminharam até
foram reprimidos com o Centro Cívico.
ao local, em
violência pelo governo vez Aode chegarem
serem recebidos pelo
governo, foram recepcionados
Álvaro Dias
pela polícia – inclusive a cavalaria -, que os rechaçou a
cato Carlos Recacho e da profes- base de cacetetes, cães e bombas
sora aposentada Austésia falecidos de efeito moral. A repressão deirecentemente. O fim do silêncio xou dezenas de feridos.
foi marcado por uma salva de palEnquanto as atividades paramas em homenagem a todos os lelas eram realizadas, uma colutadores da causa da educação. missão da diretoria da APP-SinOs diretores da APP-Sindica- dicato seguiu rumo ao Palácio
to se revezaram nos caminhões das Araucárias para iniciar uma
de som e lembraram que há vin- rodada de negociações com o
te anos, no dia 30 de agosto, os governo.

SINDIJUS-PR PARTICIPA DA POSSE DA NOVA DIREÇÃO DO SINSEP
O secretário-geral do SindijusPR, Mário Cândido de Oliveira,
acompanhou no dia 1º de setembro, a posse da nova direção do
Sindicato dos Servidores Municipais de São José dos Pinhais.
Encabeçada por Nelson Castanho Mafalda, a Chapa 2 - Ação
e Transformação, venceu as eleições do Sindicato com o resultado esmagador de 558 votos, contra apenas 140 votos da Chapa 1.
Mário Cândido credita a vitória à mudança no posicionamento

político da categoria. “Os servidores mostram o despertar de
uma outra visão de sindicalismo
na categoria, que se contrapõe à
política de omissão praticada
pelas gestões passadas em detrimento dos anseios da categoria”.
Mário reforça que esta política,
do peleguismo, encerra hoje
com a eleição da chapa apoiada
pelo Sindijus-PR e CUT.
Para Castanho, enquanto sindicatos de servidores municipais
da base da CUT, como o Sismmac

e o Sismuc, lutaram e conquistaram direitos, em São José dos Pinhais, base da Força Sindical, a
nossa categoria perdeu direitos.
Esse é apenas um exemplo da
atuação omissa que era o Sinsep”,
destacou Castanho.
A nova direção vai dar prioridade às lutas sobre a revisão do
estatuto dos servidores, do plano
de cargos e salários; sistema de
saúde; transparência no processo
de avaliação dos servidores, e
filiação do Sinsep à CUT.

Gustavo Henrique Vidal

Diretor do Sindijus-PR fala aos servidores de São José dos Pinhais
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SERVIDORAS querem gratificação de insalubridade e contratação de agentes

Canecas auxiliam na limpeza dos
cartórios de Ponta Grossa
improvisação nos diversos setores do Poder Judiciário paranaense é
velha conhecida dos servidores.
Entretanto, há casos, no mínimo,
esquisitos. O exemplo das agentes de limpeza é um destes fatos estranhos.
Com dois prédios na comarca, que superam 9 mil m2, as
servidoras têm grande dificuldade em deixar limpos os corredores e cartórios. Sem uma torneira ou tomada para poder utilizar o equipamento de limpeza, as agentes precisam coletar
água nos banheiros públicos com
canecas para encher os baldes.
A água não tem para onde escorrer, já que os corredores não
possuem um sistema para escoamento, um ralo por exemplo.
“Toda água utilizada precisa ser
enxugada com pano, torcendo
de volta para o balde. Imagine
o tempo que levamos para limpar os dois prédios”, conta um
servidora.
Além de toda esta dificulda-

de, é comum as reclamações de
outros servidores e juízes, quando uma sala deixa de ser limpa.
“Somos em oito agentes. Todas
com problemas de saúde, na co-

luna principalmente, e não há
condições de atendermos todos
cartórios com tanto espaço para
limpar”, conta a servidora, lembrando que para limpar os

9300m2 dos edifícios, seria necessária mais de um semana com
todas as servidores executando
o trabalho.
Quando não são as reclamações ou a falta de estrutura, material de limpeza se transforma
em problema. Recentemente, o
Tribunal de justiça enviou um
produto, multiuso, que contém
solvente, um químico que pode
prejudicar a saúde. Todas estão
sentindo o efeito do produto.
Irritações nos olhos e na garganta começaram a aparecer depois
que utilizaram o material.
Para isso, as agentes de limpeza tem se organizado para exigir o pagamento da uma gratificação por insalubridade, já que
estão em contato diário com produtos químicos que podem afetar a saúde. Outra reivindicação
das servidoras é a contratação de
mais trabalhadoras por concurso público. “Três já estão se aposentando. Imagine como ficará
a situação sem elas?”, questiona
uma agente limpeza.

FILIADOS TERÃO DESCONTO NA FACULDADE RADIAL
O Sindijus-PR e a Faculdade Radial de Curitiba firmaram convênio neste mês de setembro. A parceria possibilita aos filiados ao Sindicato um desconto de 10% nas mensalidades nos cursos de graduação. O convênio passa a
valer já para o próximo vestibular. Servidores que estão
cursando terceiro grau na Radial poderão aderir ao desconto. Os cursos que podem ter o desconto são: Administração, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Direito, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Gestão Financeira, Gestão de Logística, Gestão Pública, Gestão de Recursos Humanos, Marketing e Processos Gerenciais.
No entanto, os 10% só serão aplicados nas cinco mensalidades semestrais ou nas 11 anuais, não abatendo o
valor da matrícula ou renovação da matrícula. Funcionários e dependentes dos servidores (cônjuges e filhos)

também podem ser beneficiados com o convênio.
Segundo o secretário-geral do Sindijus-PR, Mário Cândido de Oliveira, o convênio abre as portas para muitos
servidores que ainda não tiveram a oportunidade de iniciar ou concluir o ensino superior. “Um curso superior
possibilita que um servidor possa mudar de carreira, por
exemplo, um técnico judiciário poderá prestar concurso
no próprio TJ para assessor jurídico. Isso melhora a carreira e oferece uma melhor condição de vida para os
servidores”, conta.
Mário Cândido explica que os diretores do Sindijus-PR
estão em contato com outras universidades e faculdades
para firmar novos convênios. “Vamos buscar contato com
as instituições também do interior para possibilitar o beneficio para um número maior de filiados”, destaca.

12 de setembro
O Sindijus-PR realiza
assembleia geral, no
plenarinho da Assembléia
Legislativa, para avaliar
as mobilizações dos servidores pela URV e discutir novas ações da categoria para conquistar o
índice de 11,98%.

20 de setembro
Acontece a final da VI Taça
Sindijus-PR de Futsal, com
almoço de confraternização e o II Torneio de
Truco.

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

5 de dezembro
O Sindijus-PR realiza o VIII
Torneio Interjudiciário 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.

