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ELEIÇÕES2022

Saiba como se posicionaram os deputados e 
senadores em temas de interesse dos servidores. 

Hoje eles pedem o seu voto!

NO VOTO
DE OLHO

Presente!
Zé Roberto, 
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DÚVIDA
Gostaria de saber se há uma previsão para ser realizada 
a consulta junto ao CNJ a respeito do aumento do auxílio-
alimentação. Em contato com os assessores da juíza 
auxiliar responsável pela diligência, fomos informados 
que não há previsão, pois “não sabem como proceder”.
E aparentemente a realização da consulta está 
condicionada ao julgamento das licenças não gozadas. É 
isso mesmo? (R.C.C.)

Primeiramente, muito obrigada pelo seu contato! É 
isso mesmo! Segundo a administração do Tribunal, vão 
aguardar resposta do CNJ da consulta em relação às 
licenças, após enviarão consulta sobre a majoração do 
auxilio-alimentação. Tivemos reunião recentemente 
com o juiz auxiliar e interlocutor do sindicato, 
conforme consta na matéria vinculada em nosso site, 
com maiores informações à categoria. Permaneço à 
disposição! Direção Sindijus-PR

PLANTÕES
Gostaria de saber se tenho direito de receber os 
plantões realizados antes da lei 18.142/14? Na época 
trabalhei na Primeira Vara Criminal, período de outubro 
de 89 a 2005. Quando me aposentei fiz o requerimento e 
me foi negado. (A.R.S.)

O processo ainda está em andamento. Por enquanto não 
foi iniciada a execução e o Estado ainda pode recorrer. 
Por enquanto, você pode ir juntando as provas de que fez 
horas extras no período, e quando a execução da sentença 
ocorrer o Sindicato irá verificar como serão feitos 
possíveis pagamentos. Siga nossos meios de comunicação 
e fique atento! Atenciosamente, Direção Sindijus-PR

PREVIDÊNCIA
Gostaria de uma explicação porque não consigo entender 
o porquê do reembolso da contribuição previdenciária 
do servidor em condições de aposentar-se, reconhecida 
pelo TC, se o aposentado tem que pagar previdência sem 
nenhum reembolso da administração. Uma lei está ao 
arrepio da outra. Melhor não se aposentar. O Sindijus-PR 
precisa lutar para voltar a isenção dos servidores em 
descanso. (J.Z.)

Com relação ao desconto previdenciário dos 
aposentados o Sindijus-PR, juntamente com os demais 
sindicatos de servidores públicos do estado, está na luta 
junto ao governo do estado e a Paranaprevidência para 
que seja feita a alteração do teto de incidência dos 14% 
e possa assim corrigir essa injustiça da EC45/2019 com 
aqueles que tanto trabalharam em prol da população. 
Com relação ao reembolso que você fala, não seria o 
pagamento do “abono permanência”? Esse sim é devido 
para aqueles em condições de se aposentar, mas que 
continuam na ativa. Estamos à disposição para maiores 
esclarecimentos. Direção Sindijus-PR

As cartas não refletem a opinião do Sindicato.

Palavra do LEITOR
Entre em contato: conscienciaeluta@sindijuspr.com.br

No dia 02 de outubro, novamente, os eleitores irão às urnas 
exercer seu direito de escolher seus representantes pelos 
próximos quatro anos. Vários colegas têm procurado o 

sindicato, questionando quais são os melhores candidatos, quais 
estariam comprometidos com a pauta da classe trabalhadora.

Pois bem, nos últimos anos, especialmente de 2016 prá cá, 
várias reformas foram aprovadas, entre elas a EC 95 (do teto 
dos gastos públicos), que congelou investimentos em setores 
como saúde e educação; Logo após a reforma trabalhista que 
extinguiu mais de 100 itens de proteção do trabalhador, da 
CLT, além da reforma da previdência, acabando com o sonho 
de milhões de trabalhadores à aposentadoria. 

Em 2020, o atual governo encaminhou à câmara federal 
uma proposta de reforma administrativa (PEC 32), que pre-
tende privatizar o serviço público; Aprovada na comissão es-
pecial, encontrou muita resistência dos servidores públicos 
de todo país, que, organizados em suas entidades, se mobili-
zaram e impediram, até o momento, sua votação em plenário.

Vários dos responsáveis pela aprovação das mencionadas 
reformas estão novamente concorrendo a cargos políticos, e, 
outros tantos, com planos neoliberais, portanto, contrários 
ao serviço público, também buscam uma vaga.

Uma busca pelos nomes desses candidatos, o partido que estão 
filiados e como votaram, nos darão um norte importante para não 
errarmos naquele fatídico minuto em que, frente à urna, decidire-
mos o futuro do nosso estado e país, pelos próximos 4 anos.

A consciência de que pertencemos à classe trabalhadora e 
que, portanto, devemos escolher candidatos dentre nós, parece 
ser a principal forma de contribuirmos para a construção de 
uma sociedade justa, democrática e de bem-estar para todos.

Devemos votar em candidatos que defendam os direitos so-
ciais, e que pensem sempre na coletividade em primeiro lugar, 
principalmente das pessoas que mais precisam, visando o bem
-estar de toda a sociedade, e não apenas de uma pequena elite.

Viva a democracia! Viva a classe trabalhadora!
Direção do Sindijus-PR

Sou servidor público, 
em quem devo votar?
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DIREITOS

Sindijus-PR cobra compromisso 
do TJPR com a Data-Base

Índices da inflação e a 
Isonomia estão previstos 
no orçamento de 2023

O diretor de Planejamento do TJPR, Vinicius Lopes; os diretores Andréa Ferreira, 
Leandro Fonseca e Carolina Nadolny; e o juiz auxiliar da Presidência, Irajá Pigatto

Os índices das datas-bases de 2022 e 2023, além 
dos recursos para implantação da Isonomia, 
estão previstos no orçamento do Tribunal de 

Justiça do Paraná (TJPR) do ano que vem. Em reu-
nião com representantes da Presidência, no dia 22, 
o Sindijus-PR renovou o compromisso da adminis-
tração com a reposição da inflação dos servidores.

“A posição do presidente José Laurindo de Souza 
Netto não mudou”, destacou, mais de uma vez, o juiz 
auxiliar Irajá Pigatto Ribeiro. A afirmação chega como 
resposta aos questionamentos dos servidores sobre o 
percentual de 12,13%, acumulado até maio deste ano, 
e sem previsão de quando será implantando.

Segundo Pigatto, as discussões serão retomadas 
após a Eleição do novo presidente, em 16 de novem-
bro. “O presidente já fez contato com os candidatos 
e, após a eleição, vai retomar essas conversas. Até lá, 
não há nenhuma definição”, adiantou o magistrado.

A maior preocupação dos servidores é com a 
falta do reajuste. “Além de toda alta no custo de 
vida nos últimos anos, que impacta ainda mais o 
bolso dos trabalhadores, a categoria não amarga 
perdas desde 2005. A possibilidade de retornar a 
política de arrocho salarial liga o alerta nos ser-
vidores”, explica a coordenadora-geral do Sindi-
jus-PR, Andrea Ferreira, lembrando dos 15 anos 
ininterruptos de reposição da inflação.

Andrea reafirmou que a luta do Sindijus-PR é 
para que os 12,13% da Data-Base sejam pagos ainda 
em 2022. “Nossa negociação parte desta reivindica-
ção. Dia 17 de novembro já cobraremos uma posição 
do TJPR sobre o pagamento. Estaremos aqui, assim 
como estamos desde a pandemia exigindo o cum-
primento dos direitos dos servidores”, afirma.

Garantir a destinação dos recursos necessá-
rios aos direitos dos servidores não foi fácil. Des-
de o início da pandemia, após a publicação da LC 
173, o Sindijus-PR buscou destravar o pagamento 
dos direitos da categoria. A Lei complicou as ne-
gociações com o TJPR, já que proibia o aumento 
das despesas públicas.

Quanto à Isonomia, os representantes do TJPR 
apenas garantiram que os recursos estão reservados 
para equiparação do quadro intermediário. “Não há 
nenhum detalhamento sobre como será feita a Iso-
nomia. Há a possibilidade de o Órgão Especial ana-
lisar uma proposta ainda este ano, mas não há mais 
informações”, explica a diretora Carolina Nadolny.

Ainda na pauta financeira dos servidores, o di-
retor do Sindijus-PR Leandro Fonseca questionou 

Sindijus-PR

sobre a possibilidade de antecipação 
do 13° e nova abertura de indeniza-
ção das férias. O diretor de Planeja-
mento do TJPR, Vinicius Lopes, disse 
que aguarda a definição do mês para 
pagamento do décimo, se outubro ou 
novembro. Irajá emendou que, com 
relação à indenização das férias, o Tri-
bunal ainda deve estabelecer a dinâ-
mica para pagamento.

O Sindijus-PR lembrou que a grati-
ficação de gabinete no 1º grau segue 
aguardando uma posição do presiden-
te. Segundo o juiz auxiliar, a decisão 
deve sair em breve, e será favorável 
aos servidores.

Por fim, Irajá Pigatto repetiu a in-
formação sobre as licenças especiais e 
o auxílio-alimentação. “O TJPR espera 
pela decisão favorável do CNJ para en-
caminhar as indenizações. Após a pu-
blicação, vamos consultar o Conselho 
sobre o reajuste do benefício”, disse. 
Em decreto, o Tribunal previu o valor 
de R$ 1.960,26 para o auxílio-alimen-
tação, após “autorização do CNJ”. Em 
caso de aumento dos atuais R$ 1.439, 
o benefício terá efeito retroativo ao 
mês de julho de 2022.

“Importante enfatizar que o Sin-
dijus-PR continua na luta para ter 
o direito dos servidores respeitado. 
Desde o último ano foram inúmeras 

reuniões com assessores, diretores 
de departamentos, com juízes auxi-
liares da Presidência e com o próprio 
presidente. Esta é uma prova do com-
promisso do Sindicato com a luta dos 
servidores e com a pauta de reivindi-
cações da categoria. Não descansa-
remos enquanto não conquistarmos 
a Data-Base e a Isonomia”, enfatizou 
o diretor Leandro Fonseca.

Neste momento a união e a mo-
bilização da categoria são funda-
mentais para garantirmos os nossos 
direitos conquistados com tanta luta 
e esforço. Juntos, porque sem união 
não há superação!

EXTRAJUDICIAL
O Sindijus-PR buscou novamente 

encaminhar a situação dos serven-
tuários do Foro Extrajudicial, que es-
tão sem reajuste nos proventos des-
de 2019. O juiz auxiliar adiantou que 
essa questão já tem definição por lei, 
estabelecendo a responsabilidade de 
pagamento ao Poder Executivo. Hoje 
a Secretaria da Fazenda tem feito os 
repasses à Paranaprevidência. “O 
que falta é reajuste dos salários”, diz 
Andrea. O Sindijus-PR continuará 
na luta para que os direitos destes 
valorosos servidores e servidoras se-
jam respeitados e cumpridos.
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DE OLHO NO VOTO

Servidora e servidor, você já parou para pensar quais deputados estaduais e fede-
rais, e senadores são a favor dos trabalhadores? Fique atento em quem você vota! 
Seu voto vale muito! Vote em quem defenda o Serviço Público!  #Eleições2022

Deputados Federais 
do PR a favor dos 

trabalhadores

ALIEL MACHADO  
BARK - PV 

GUSTAVO BONATO 
FRUET - PDt

ENIO JOSÉ  
VERRI - Pt

LUCIANO  
DUCCI - PsB

JOSÉ CARLOS B. DE 
O. E SILVA - Pt

GLEISI HELENA 
HOFFMANN - Pt

Senadores do 
PR contra os 

trabalhadores

FLÁVIO JOSÉ ARNS - 
PODeMOs

ORIOVISTO GUIMARÃES 
- PODeMOs

ÁLVARO F. DIAS - 
PODeMOs

Deputados Federais do PR 
contra os trabalhadores

HERMES  
PARCIANELLO - MDB

LUIZ HILOSHI 
NISHIMORI - PsD

OSMAR JOSÉ 
SERRAGLIO - PP

PEDRO DEBONI 
LUPION MELLO - PP

JOSÉ A. S. MARTINS - 
rePUBLICAnOs

DIEGO A. G. P. GARCIA 
- rePUBLICAnOs

LUIS F. B.  
FRANCISCHINI - UnIÃO

FERNANDO LÚCIO 
GIACOBO - PL

LEANDRE DAL  
PONTE - PsD

LUISA C. DOS S. 
SILVEIRA - PsD

LUIZ GOULARTE ALVES 
- sOLIDArIeDADe

NEY LEPREVOST 
NETO - UnIÃO

PAULO EDUARDO 
LIMA MARTINS - PL

RICARDO JOSÉ M. 
BARROS - PP

SANDRO ALEX CRUZ 
DE OLIVEIRA - PsD

SERGIO DE  
SOUZA - MDB

As informações constam na plataforma “QUEM FOI QUEM no Congresso Nacional”, 
idealizada pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar para contabilizar  
os votos de deputados e senadores temas de interesse dos trabalhadores e da sociedade. 
Para saber mais escaneie o QR Code com seu celular. >>>>>>>>>>

NELSI COGUETTO 
MARIA - PL

ALINE SLEUTJES - 
PrOs

CHRISTIANE DE 
SOUZA YARED - PP

FILIPE B. B. DE 
TOLEDO RIBEIRO - PL

RUBENS BUENO - 
CIDADAnIA

GILSON CARDOSO 
FAHUR - PsD

ANTONIO  
WANDSCHEER - PrOs

ELEIÇÕES2022
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Deputados estaduais que votaram para taxar as aposentadorias!

TIAGO AMARAL
PsD

MABEL CANTO
PsDB

MICHELE CAPUTO
PsDB

CRISTINA SILVESTRI
PsDB

NELSON LUERSEN
UnIÃO BrAsIL

PLAUTO MIRÓ
UnIÃO BrAsIL

CORONEL LEE
DC

DR. BATISTA
UnIÃO BrAsIL

LUIZ F. GUERRA
UnIÃO BrAsIL

MAURO MORAES
UnIÃO BrAsIL

NELSON JUSTUS
UnIÃO BrAsIL

ALEXANDRE AMARO
rePUBLICAnOs

MARCIO PACHECO
rePUBLICAnOs

FERNANDO MARTINS
rePUBLICAnOs

ALEXANDRE CURI
PsD

ARTAGÃO JÚNIOR
PsD

COBRA REPÓRTER
PsD

EVANDRO ARAÚJO
PsD

CANTORA MARA LIMA
rePUBLICAnOs

DO CARMO
PsL

EMERSON BACIL
PsL

FRANCISCO BÜHRER
PsD

HUSSEIN BAKRI
PsD

JONAS GUIMARÃES
PsD

LUIZ C. ROMANELLI
PsD

DELEGADO JACOVÓS
PL

GILSON DE SOUZA
PL

MARCEL MICHELETTO
PL

PAULO LITRO
PsD

REICHEMBACH
PsD

RODRIGO ESTACHO
PsD

TERCILIO TURINI
PsD

LUIZ C. MARTINS
PP

MARIA VICTORIA
PP

PAULO COSTA (GALO)
PP

DOUGLAS FABRÍCIO
CIDADAnIA

HOMERO MARCHESE
rePUBLICAnOs

SD ADRIANO JOSÉ
PP

RICARDO ARRUDA
PL

TIÃO MEDEIROS
PP

VOtArAM A FAVOr DA PL 856/2019

*FOnte: APP

ARILSON CHIORATO
Pt

LUCIANA RAFAGNIN
Pt

PROFESSOR LEMOS
Pt

TADEU VENERI
Pt

SOLDADO FRUET
PrOs

ANIBELLI NETO
MDB

REQUIÃO FILHO
Pt

GOURA
PDt

BOCA ABERTA JR
PrOs

Veja quem ficou do seu lado e votou contra taxar as aposentadorias
VOtArAM COntrA A PL 856/2019

*FOnte: APP
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MOBILIZAÇÃO

SÓ A LUTA TE GARANTE
Data-Base é direito, se não é paga, é dívida do TJPR com os servidores

O Sindijus-PR continua pressionando e cobrando do 
Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) o cumprimen-
to da lei e o pagamento da reposição inflacionária de 

2022 aos servidores. A direção continua firme na luta, e está 
visitando os locais de trabalho de várias regiões do estado, 
relembrando à categoria que não podemos 
aceitar mais essa retirada de direitos.

O Sindijus-PR defende a ime-
diata implantação da reposição 
inflacionária de 12,13% ain-
da este ano, em pagamen-
to integral, para todos os 
servidores. Vale lembrar 
que, em março, em reu-
nião com assessores da 
Presidência foi garanti-
do que a reposição dos 
servidores estava na 
previsão orçamentária, 
e que o Tribunal aguar-
dava a definição do índice. 
“O Sindijus-PR defende a 
implantação imediata e inte-
gral do percentual com base na 
legislação. A Data-Base é um 
direito garantido por lei, e a 
luta será intensificada para que 
a reposição seja mantida e paga 
neste ano”, destaca a coordena-
dora-geral Andréa Ferreira.

O discurso do Tribunal 
é de que não se pode ex-
ceder o limite prudencial 
estabelecido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
Contudo, na avaliação do 
Sindijus-PR, o não-cum-

primento da data-base, que já havia sido prevista na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022, representa uma 
quebra de paradigma, uma vez que a reposição salarial foi 
efetivada nas gestões anteriores. Há também a questão do 
prazo legal de 31 de julho (180 dias antes do final do man-

dato do atual presidente) que prevê a impossibili-
dade de deixar despesas ao novo presi-

dente, que será eleito no final do 
ano. Contudo, no entendimento 

do Sindicato, tal interpreta-
ção não interfere no an-
damento da Data-Base, 
já que esta não gera au-
mento de despesas, pois 
era um montante que 
constava da previsão 
orçamentária aprovada 

pelo Órgão Especial.

DECISÃO

O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) 
acatou pedido do Sindijus-PR, SEI 

0113014-17.2022.8.16.6000, que pedia a 
prioridade nas relotações para a Comarca 
de Paiçandu. O ofício nº 8150983 enviado 
pelo Diretor do Departamento de Gestão 
de Recursos Humanos (DGRH) informa 
que a Presidência do TJPR, pela Decisão 
7544630, determina que sejam, primei-

ramente, ofertadas em edital de relota-
ção aos servidores já integrantes do qua-
dro do Tribunal as vagas para a comarca. 
“Prover por relotação as trinta e três 
(33) vagas do cargo de técnico judiciário 
(item 14 do Estudo Técnico Preliminar 
7519157), nas unidades relacionadas no 
item 15 do Estudo Técnico Preliminar 
7519157”, diz na informação.

Sindijus-PR garante que vagas da comarca  
de Paiçandu sejam ofertadas à relotação

É preciso ainda mais 
pressão para evitar 

as perdas salariais. 
Precisamos manter o foco e 
continuar juntos na luta. 
Fiquem atentos! O momento 
exige mobilização, e é de 
extrema importância a 
participação massiva de 
todos, para demonstrar a 
nossa insatisfação ao 
Tribunal. Somente a luta 
conjunta pode garantir 
nosso direito”

Andréa Ferreira, coordenadora-
geral do Sindijus-PR

A partir disso, o DGRH inaugurou o SEI 
0102857-82.2022.8.16.6000 no qual apre-
sentou-se o relatório atualizado de vagas 
a serem disponibilizados no Edital de Re-
lotação nº 02/2022 para os servidores ocu-
pantes do cargo de Técnico Judiciário. 

Este é mais um pleito dos servidores, le-
vado ao Tribunal pelo Sindijus-PR, que está 
em vias de ser atendido. Portanto, a direção 
continuará acompanhando a situação para 
que os direitos dos servidores sejam respei-
tados e assim que tiver novas informações 
a respeito, elas serão divulgadas.



7www.sindijuspr.org.br  |    |  Setembro de 2022

Eleições 2022: Sindijus-PR lança 
Plataforma Política no Paraná

DE OLHO

Documento visa estimular o voto 
consciente e o compromisso das candidatas 
e candidatos com o sistema de Justiça

No dia 23 de setembro, aconte-
ceu na sede urbana do Sindi-
jus-PR o lançamento da Pla-

taforma Política das Trabalhadoras 
e dos Trabalhadores do Sistema de 
Justiça Brasileiro, no Paraná. A ati-
vidade contou com a presença da Fe-
deração Nacional dos Trabalhadores 
do Judiciário nos Estados (Fenajud), 
por meio da coordenadora-geral Ar-
lete Rogoginski, e de representantes 
no estado da Federação Nacional dos 
Trabalhadores dos Ministérios Públi-
cos Estaduais (Fenamp) e da Federa-
ção Nacional dos Trabalhadores do 
Judiciário Federal e Ministério Públi-
co da União (Fenajufe). O documento 
elenca diversas orientações políticas 
em face das eleições gerais de 2022 
e foi lançado oficialmente pelas três 
entidades em julho deste ano.  

A atividade contou com a parce-
ria entre o Sindijus-PR, Sindicato dos 
Trabalhadores da Justiça do Trabalho 
do Paraná (Sinjutra) e o Sindicato dos 
Servidores do Mi-
nistério Público do 
Estado do Paraná 
(Sind MP). Scaneie 
com o celular e 
veja aqui como foi 
o lançamento. >>>

Assinaram o 
documento no estado do Paraná os 
seguintes candidatos (as): Ao governo 
do Paraná – Vivi Motta (PCB), Rober-
to Requião (PT) e Professora Angela 
(PSOL). Ao Senado Federal – Rosane 
Ferreira (PV). À Câmara Federal – de-
putado (a) Federal Enio Verri (PT), 
Tadeu Veneri (PT), Carol Dartora 
(PT), Lenir de Assis (PT), Ricardinho 

Miranda (PSB), Edna de Baru (Mulheres em Luta 
(PCdoB), Esturilho Mandato da Cultura (PCdoB), 
Amabile Marchi (PCdoB), Márcio Sanches (PCdoB), 
Professor Jorge (Patriota). À Assembleia Legislativa 
– deputado (a) estadual – Ana Julia (PT), Barbosa 
Neto (PDT), Professor Lemos (PT), Juliana Mittel-
bach (PT), Paulo Porto (PT), Professora Josete (PT), 
Professora Eliacir (PCdoB), Angelo Coletivo das Cul-
turas (PCdoB) e Larissa do Coletivizando (PCdoB).

Arlete, que também é diretora do Sindijus-PR, 
pontuou durante sua fala que, “para a Fenajud, que 
estou representando, é motivo de muita alegria fazer 
o lançamento nesse estado, que é um foco de muitas 
resistências. A história do Paraná é repleta de fatos 
e acontecimentos que demonstram muita resistência 
das trabalhadoras e trabalhadores. E isso é motivo de 
força, fazer o lançamento desse documento em nosso 
estado. O documento foi construído “a três mãos” e 
sintetiza esse desejo das trabalhadoras e dos traba-
lhadores com relação a participação popular na for-
mulação do estado que queremos: justo, fraterno e de 
bem-estar social de toda sua população”, disse.

O evento contou com a participação de represen-
tantes dos diversos movimentos sociais, entidades 
representativas do serviço público, universidades, 
além de candidatas e candidatos que se comprome-
tam com a pauta das servidoras e dos servidores, 
constante na plataforma.

Sindijus-PR
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AgENDa

ATIVIDADE ESTATUTÁRIA

Congresso acontecerá nos 
dias 18, 19 e 20 de novembro. 

Anotem a data. Inscrições em breve!

28 de outubro
 Dia do 

Servidor 
Público

01 de outubro
 Dia Nacional 

do Idoso

12 de outubro
 Nossa Senhora 

Aparecida/Padroeira do 
Brasil/Dia das Crianças

15 de outubro
 Dia do 

Professor

19 de outubro
 Dia de Luta dos 

Trabalhadores do 
Judiciário Paranaense

Vem aí o XIII Conseju-PR! 
Ponta Grossa será 
a sede do evento

Com o tema “Um outro mundo é possível” o Sindijus-PR realiza 
o seu XIII Congresso dos Servidores do Poder Judiciário do Pa-
raná (Conseju-PR). O evento acontecerá nos dias 18, 19 e 20 de 

novembro em Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, no Bourbon 
Ponta Grossa Convention Hotel.

O XIII Conseju teve seu Edital de Convocação publicado no dia 15 
de agosto, e o seu Regulamento Interno aprovado na Assembleia Geral 
do dia 29 de julho. O documento define as regras para funcionamento 
do Congresso, eleições de delegados e a apresentação de teses.

O Congresso é o momento e a instância mais importante na vida da 
Entidade, nele se debatem temas de interesses gerais, como as transfor-
mações ocorridas nos últimos anos no cenário internacional, nacional 
e estadual, os desafios para garantir melhores condições de vida e tra-
balho, a busca por um desenvolvimento sustentável em seus múltiplos 
aspectos – social, ambiental, econômico, sem dizer que propõe criar 
também um espaço alternativo de reflexão, debate e troca de experiên-
cias sobre a realidade dos movimentos sociais, sindicais e da categoria.

“É uma ótima oportunidade para os servidores debaterem questões 
profissionais específicas da categoria, condições de funcionamento 
dos serviços públicos, problemas sociais brasileiros e ações de traba-
lho do Sindicato, daí a importância da participação da categoria”, des-
taca a coordenadora geral do Sindijus-PR, Andréa Ferreira.

Em breve serão divulgadas maiores informações e a programação com-
pleta em nosso site www.sindijuspr.org.br. Fiquem atentos aos prazos!

O Sindijus-PR segue obtendo novas sindicaliza-
ções, mostrando-se mais uma vez que é a voz 

dos servidores do Judiciário Paranaense. Com isso, 
o Sindicato fica cada vez mais forte, pois lutar so-
zinho pela defesa e busca de direitos está cada vez 
mais difícil, principalmente na conjuntura atual em 
que vivemos, com os ataques à classe trabalhadora 
em geral. Esse movimento demonstra que os servi-
dores estão tendo a consciência de que só juntos ire-
mos avançar na Pauta de Reivindicações, e conseguir 
barrar os ataques aos servidores públicos.

A direção vem visitando as comarcas e conscienti-
zando os servidores da importância de se sindicalizar 
para somar força na campanha pela data-base e isono-
mia, e também por melhores condições de trabalho. O 
fortalecimento da Entidade visa também avançar nas 
lutas por garantias dos direitos já conquistados da ca-
tegoria, que vem sendo ameaçados, como a manuten-
ção anual da data-base.

“É importante lembrar que a atuação do Sindicato só 
tem a força expressiva com a participação da base, ou 
seja, com a participação ativa dos servidores. Por isso, 
a sua sindicalização é fundamental para continuarmos 
avançando na pauta e reivindicações, na busca para 
uma maior organização e estrutura do Sindicato”, des-
taca a coordenadora geral Andréa Ferreira.

Servidora e servidor, venha fazer parte da “família” Sin-
dijus-PR e ajudar a potencializar a atuação do Sindicato na 
defesa das reivindicações da categoria, além de agregar na 
participação de decisões, consagrando a democracia e eli-
minando as distorções entre as carreiras do Judiciário Pa-
ranaense. Para se sindicalizar basta preencher a ficha que 
se encontra em nosso site www.sindijuspr.org.br ou mesmo 
se sindicalizar diretamente com um dos dirigentes sindi-
cais que visitam o seu local de trabalho.

Servidores estão cada vez 
mais se unindo ao Sindijus-PR 

para fortalecer a luta
Direção visita comarcas com intuito de 
conscientizar a importância da união

SINDICALIZAÇÕES

PRAZOS
10/10 a 14/10: 
Apresentação 
de teses

10/10 a 04/11: 
Inscrições

31/10 a 04/11: 
Eleição de 
Delegados

Sindijus-PR


