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LUTA
Gostei muito da atuação da nova coordenadora 
neste primeiro mês em que assumiu. Espero 
que a luta continue sendo o objetivo dela e do 
Sindijus-PR, para que não sejam mais retirados 
nenhum direito dos servidores. Estamos 
cansados de trabalhar sem ter qualquer 
reconhecimento do Tribunal. Vamos levantar 
as bandeiras do Sindijus-PR e convocar os 
servidores para novas mobilizações e garantir 
o tratamento de igualdade. #DataBaseJá 
#IsonomiaJá Desejo sucesso e muito esforço 
para briga incansavelmente pelos servidores.
M.S.V.

INFORMAÇÃO
Venho dizer que fico muito contente pela 
comunicação do nosso Sindicato, pois através 
das atualizações diárias no site, whats e 
nas redes sociais, que fico sabendo dos 
acontecimentos da nossa área. São diversas 
notícias, principalmente agora pela luta 
da data-base, e ao mesmo tempo podemos 
interagir dando sugestões. Afinal, o Sindijus-
PR é nosso, e devemos participar juntos.
E.O.S.

PREOCUPAÇÃO
Sou servidora nova do TJ e venho sendo 
deixada de lado, não sei ao certo por qual 
motivo, mas fiquei muito feliz em saber que o 
Sindijus-PR está preocupado em conscientizar 
os servidores a respeito do assédio moral. Pois 
às vezes acho que é isso que acontece comigo.
L.M.P.

As cartas não refletem a opinião do Sindicato.

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

“A Constituição certamente não 
é perfeita. Ela própria o con-
fessa ao admitir a reforma. 

Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, 
sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, 
nunca”. Essas foram às palavras do pre-
sidente da Assembleia Nacional Cons-
tituinte, deputado Ulysses Guimarães, 
no dia 5 de outubro de 1988. O discur-
so histórico marcava o nascimento de 
uma nova constituição, rechaçando o 
legado da ditadura que havia controla-
do o país por mais de 20 anos. Lei fun-
damental e suprema do Brasil, a Cons-
tituição de 1988 assegurava os direitos 
e deveres individuais de uma socieda-
de que desejava mudança.

Neste momento em que comemora-
mos os 34 anos de constituição cidadã, 
temos que estar ainda mais atentos às 
tentativas autoritárias de retirada de 
direitos dos servidores, bem como de 
destruição da democracia e do Esta-
do de Direito. Nos últimos anos foram 
muitas as tentativas e as ações para demolir direitos e o nosso Estado de 
bem-estar social, construído a duras penas. Após garantir sua estadia 
na Câmara dos Deputados no primeiro turno das eleições, o presidente 
Arthur Lira (PP-AL) anunciou que pretende retomar a tramitação da 
Reforma Administrativa (PEC 32). Mais uma vez os servidores públicos 
têm seus direitos ameaçados, com a possibilidade de extinção gradual 
dos planos de carreira, extinção do Regime Jurídico Único e fim da esta-
bilidade e dos concursos públicos. A “reforma” também propõe o fim da 
evolução de carreira exclusivamente por tempo de serviço, bem como a 
ampliação da privatização, das terceirizações e dos vínculos precários. 
Neste momento tão difícil pelo qual passamos, é momento de ampliar a 
luta em defesa dos nossos direitos, e também da democracia e da nossa 
liberdade de expressão.

Justiça em Quadrinhos

Constituição cidadã: 34 
anos de luta por direitos
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DÊ OLHO!

Data-Base não será comprometida com 
pagamento de magistrados, afirma o TJPR

Sindijus-PR foi em 
busca de informações 
sobre o Decreto 526

Direção do 
Sindijus-PR 
com os juízes 
auxiliares 
Anderson 
Fogaça e 
Irajá Pigatto, 
e o diretor 
do Deplan 
Vinicius Lopes

Após divulgação do Decreto Judiciário nº 
526/2022, o Sindijus-PR recebeu diversos 
contatos de servidores preocupados com 

o comprometimento do orçamento e a dúvida de 
como a Data-Base seria afetada. Em busca de res-
postas do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), a 
direção do Sindicato, no dia 29 de setembro, fez 
“plantão” na Presidência até conseguir as infor-
mações da administração.

Coube aos juízes auxiliares Anderson Fogaça e 
Irajá Pigatto e ao diretor do Departamento de Pla-
nejamento, Vinicius Lopes, receber os representan-
tes da categoria. Questionados sobre o pagamento 
da gratificação pelo exercício cumulativo aos magis-
trados, disseram que é dívida passiva sem compro-
metimento de outras despesas orçamentárias.

Sindijus-Pr

REIVINDICAÇÃO

Ao lado das demais entidades, o 
Sindijus-PR protocolou pedido 

para que o Tribunal de Justiça do 
Paraná (TJPR) pague aos servidores 
o retroativo da Data-Base de 2021. 
No requerimento, o sindicato solici-
ta folha complementar para saldar o 
débito com a categoria.

A lei da Data-Base de 2021 previu 
efeitos financeiros a partir de 1º de 

janeiro de 2022. Com a reposição par-
celada em três vezes, os retroativos 
são devidos a cada uma das implanta-
ções. Os servidores receberam 2,40% 
e 3,32% em agosto. Nenhum dos pa-
gamentos teve retroativo. A última 
parcela será no salário de dezembro, 
novamente de 3,32%.

“Os servidores têm direito ao pa-
gamento de valores retroativos a 1º 

Sindijus-PR protocola pedido 
do retroativo da inflação

de janeiro de 2022, a serem aplicados na se-
gunda e na terceira parcelas do reajuste ora 
em discussão, sob o risco de locupletamento 
ilícito da Administração Judiciária na hipó-
tese de não aplicação do reajuste nos termos 
da lei”, diz o pedido.

A data base é um direito dos servidores e 
tem previsão em lei. O Sindijus-PR continua-
rá lutando para que este direito da categoria 
seja garantido. Lembrando que na última re-
união com a presidência do TJ, a administra-
ção assegurou ao sindicato que os índices da 
reposição de 2022 já estão previstos na Lei 
Orçamentária Anual (LOA) de 2023.

Fogaça detalhou que o decreto 
apenas reconhece o direito dos ma-
gistrados. “Esse passivo vêm de leis 
de 2015. Agora que o TJPR está en-
caminhando a previsão de pagamen-
to”, explicou. Segundo ele, ainda não 
há definição de como os magistrados 
receberão o benefício.

Segundo Vinicius, a Data-Base é di-
ferente e não será prejudicada. “A grati-
ficação é como a URV. É um gasto passi-
vo, sendo liquidado quando tiver sobras 
e de forma parcelada. Não há qualquer 
comprometimento da Data-Base dos 
servidores, que tem previsão legal na 
LOA, com recurso destinado no orça-
mento anual do Tribunal”, disse.

A coordenadora-geral do Sindi-
jus-PR, Andréa Ferreira, reforçou a 
preocupação da categoria com o pos-
sível comprometimento do orçamento 
e o não pagamento dos 12,13%, que 

o TJPR deve aos servidores. “Há uma 
apreensão muito grande na categoria 
com o impasse e a definição da reposi-
ção inflacionária”, alertou.

Pigatto voltou a confirmar que, 
após as eleições do Tribunal, o presi-
dente vai encaminhar a Data-Base. “O 
presidente tem buscado atender aos 
magistrados e servidores da mesma 
forma. Depois do pleito fará contato 
com o eleito”, afirmou.

O Sindijus-PR segue buscando re-
união com o presidente José Laurindo 
de Souza Netto, que estava em viagem 
nesta quinta-feira, para tratar da pau-
ta da categoria. “Temos vários enca-
minhamentos que precisam de uma 
definição da administração. Lutamos 
para que as pautas sejam atendidas e 
lembramos da importância da união 
dos servidores para conquistar nossas 
reivindicações”, destacou Andréa.
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TRANSPARÊNCIA

As contas do Sindijus-PR de 2021 fo-
ram aprovadas no dia 08 de outu-
bro. A Assembleia Geral Ordinária, 

realizada em Curitiba, reuniu servidores 
de diversas regiões para analisar os de-
monstrativos financeiros do Sindicato.

Após um minuto de silêncio em ho-
menagem a José Roberto Pereira, a coor-
denadora-geral do Sindijus-PR, Andréa 
Ferreira, abriu a atividade detalhando os 
investimentos e os gastos do ano passa-
do. No total, o Sindijus-PR arrecadou mais 
de R$ 3.83 milhões em 2021, frente a uma 

despesa de pouco mais de R$ 3.94 milhões.
“Mesmo diante da baixa diferença en-

tre arrecadação e despesas, o Sindijus-PR 
mantém em caixa uma reserva de 229 mil 
reais. Esses recursos são aplicados na reali-
zação de congressos, mobilizações e outras 
atividades”, explicou Andréa.

Após a apresentação, Ésio Rasch, re-
presentante do Conselho Fiscal, fez a 
leitura da ata da reunião que analisou 
os documentos financeiros de 2021 e 
que recomenda a aprovação das contas 
do Sindijus-PR. Por maioria absoluta, 

os servidores concordaram com o pare-
cer fiscal do Conselho e aprovaram as 
contas de 2021.

PREVISÃO 2023
Os servidores ainda aprovaram a propos-
ta de previsão orçamentária para 2023. 
Andréa Ferreira exibiu dados da expec-
tativa de arrecadação no próximo ano. 
“Estimamos ter uma receita superior, 
principalmente com o avanço das sindi-
calizações dos servidores, nossa maior 
receita mensal”, destaca a coordenadora.

Por maioria absoluta, os presentes 
concordaram com o parecer 
fiscal do Conselho Fiscal sobre o 
relatório financeiro de 2021

Assembleia Geral 
dos servidores 
aprova a 
prestação 
de contas do 
Sindijus-PR

DIREITO

Já está no Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) o 
pedido do Sindijus-PR para que oficiais de Jus-

tiça, técnicos oficiais de justiça cumpridores de 
mandados, assistentes sociais e psicólogos tenham 
direito à gratificação de Risco de Vida. O requeri-
mento do Sindicato foi protocolado no último dia 
05 e os servidores podem acompanhar o andamen-
to pelo SEI 0122257-82.2022.8.16.6000.

O Sindijus-PR sustenta que a Lei Estadual 
6174/1970, do Estatuto dos Servidores Públicos do 
Estado do Paraná, garante a esses servidores o di-
reito à uma gratificação de 33%. O inciso V do arti-
go 172 da legislação determina que o benefício seja 
concedido “pela execução de trabalho de natureza 
especial, com risco de vida”. O pedido também soli-
cita o pagamento retroativo à data de ingresso nas 
atividades e reflexos em férias, adicional de férias, 
décimo terceiro salário e de demais vantagens.

Para o Sindijus-PR é evidente o entendimento de 

que oficiais de Justiça e técnicos oficiais de justiça cum-
pridores de mandados estão expostos em recorrentes 
situações, como reações negativas, que lhes impõe cla-
ro o de risco de vida. “O cumprimento de mandados 
em comunidades conflagradas e outras áreas de risco, 
bem como a própria natureza de muitas diligências que 
causam uma grande insatisfação. Agressões verbais e 
físicas, ameaças, ataques com armas brancas, tentati-
vas de homicídio e assassinatos são riscos comuns aos 
quais os servidores estão expostos”, reforça o pedido.

Da mesma forma, as equipes multidisciplina-
res nem sempre agradam aos jurisdicionados e 
enfrentam situações adversas, não sendo raro que 
estes servidores tenham que se deslocar para re-
giões de alta periculosidade e vulnerabilidade. São 
diversos os exemplos das atividades desenvolvidas 
por estes profissionais que os expõem ao risco de 
vida, entre elas, o acompanhamento da busca e 
apreensão de menores.

Sindijus-PR requer gratificação de Risco de Vida
QR CODE

Saiba mais 
sobre o 
pedido 
do Risco 
de Vida 
acessando 
o QR code

Sindijus-Pr
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NA BASE

OUTUBRO ROSA

Preocupada com a saúde das 
mulheres, o Sindijus-PR 

aderiu ao Outubro Rosa como 
uma das ações que integram a 
campanha internacional sobre 
a importância do diagnóstico 
precoce, que tem por objetivo 
conscientizar as mulheres so-
bre a importância da preven-
ção e do diagnóstico precoce 
do câncer de mama. “O câncer 
de mama é uma doença causa-
da pela multiplicação anormal 
das células, sendo esse o tipo 
de câncer mais comum entre 
as mulheres”.

Em todas as culturas, o 
seio é cheio de simbologia, 
seja quando evoca a mulher 
como fonte de alimento; seja 
na luta feminina, como sím-
bolo da liberdade e das rei-
vindicações, ou seja, como 
fonte de prazer, afeto e acon-
chego. Mas, ele também pode 
adoecer. E alguns cuidados 
podem ser tomados para pre-

venir essa doença. Por essa 
razão, o Sindicato está en-
gajado no trabalho de cons-
cientizar e alertar as servi-
doras e a população feminina 
a respeito da prevenção. “É 
importante que todas as mu-
lheres tenham em mente que 
a prevenção pode salvar sua 
vida! Não existe motivo para 
ter medo de realizar a ma-
mografia e ultrassonografia 
mamária, elas podem detec-
tar o câncer em seu estágio 
inicial e lhe dar a chance de 
vencê-lo!” Previna-se!

O Sindijus-PR ressalta que 
as mulheres servidoras do Ju-
diciário devem fazer valer o 
seu direito, realizando o exa-
me de prevenção ao câncer de 
mama para proteger a sua pró-
pria vida e contribuir para que 
outras mulheres sobrevivam a 
esta doença. A mamografia é 
Lei Federal nº 11.664/2008 e 
pode ser feita pelo SUS.

Câncer de mama: a prevenção é o melhor remédio

O Sindijus-PR iniciou neste mês a distribuição das 
agendas personalizadas, e dos calendários de 
mesa de 2023 aos sindicalizados. A distribuição 

será realizada em todo Estado.
Na agenda consta um breve histórico de músicas de 

protesto que marcaram a MPB. Nas aberturas de cada 
mês consta ilustração e um breve texto, e também uma 
novidade, na qual você poderá escutar a música aces-
sando com o seu celular. A diretora Arlete Rogoginski 
pontua que a ideia de trazer à agenda a temática das 
músicas de protesto, surgiu como forma de resgatar um 

pouco da história desse importante instrumento de expressão cultural, 
especialmente neste período em que existe um forte movimento gover-
namental de ataques e desprezo pela nossa cultura, como a extinção do 
ministério da cultura, rebaixado a Secretaria, passando pastas extrema-
mente importantes (Agência Nacional do Cinema – ANCINE; Fundação 
Biblioteca Nacional – FBN; Fundação Casa de Rui Barbosa – FCRB; Fun-
dação Cultural Palmares – FCP, e Fundação Nacional de Artes – Funarte), 
a residirem num “puxadinho” do ministério do turismo.

“Historicamente, períodos ditatoriais procuram censurar e calar vozes 
contrárias ao regime, com exílios, prisões, torturas, e até mortes. No Bra-
sil, o desejo de liberdade trouxe às músicas a criatividade dos artistas, com 
composições cujas letras expressavam significados ocultos ou dúbios, pas-
sando batido, algumas vezes pela censura”, relembra Arlete.

Sindijus-PR 
inicia 
distribuição 
de calendário e 
agenda de 2023

Acesse o 
QR CODE e 
saiba quais 
são os 
sintomas!
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Na palma da mão...
OUTRO MUNDO é POSSíVEL

ESPERANÇA

A vida em geral das populações espa-
lhadas pelo mundo, e certamente 
aqui também em nosso país, é pau-

tada por interesses construídos distante 
daquilo que é essencial para um grande nú-
mero destes habitantes.

Interesses do mercado que tem como 
objetivo central o consumismo, que aos 
poucos substitui o ser com valores de soli-
dariedade e generosidade que encontra no 
“ter” o objetivo central da vida, mesmo que 
custe afastar-se de princípios que tenham 
na vida coletiva as principais prioridades.

Estes interesses do grande mercado con-
duzem a massa da sociedade a comportar-
se diferente e, as destruições e violências 
já se transformam em normal, mesmo que 
as florestas estejam em chamas, que pes-
soas morram pela violência ou tornem-se 
normal um ser humano passando fome ou 
sem casa para morar, mesmo que vivendo 
em um país que abastece as prateleiras dos 
supermercados pelo mundo afora. 

Porém, as coisas não funcionam ape-
nas de uma maneira, ter gente também 
espalhada pelo mundo torna-se sensível 
em causas importantes como: a defesa do 
meio ambiente, na luta contra a violên-
cia sofrida pelas mulheres outras mino-
rias, pessoas que se alinham na luta pela 
dignidade dos animais e, também muitas 
mulheres e homens que se inserem na luta 
pela dignidade humana com destaque para 
esta luta centenária que os sindicatos fa-
zem seja por suas próprias categorias e 
ampliam estas lutas para lutar e conquis-
tar resultados para além dos temas de suas 
profissões. Foram estas lutas que no pas-
sado garantiram os direitos trabalhistas 
como salário mínimo, décimo terceiro, 
férias e registro em carteira. Mas, foram 
estes movimentos também que contribuí-
ram muito para que o voto em nosso país 
e no mundo fosse garantido a todos, in-
clusive como direito para as mulheres.

Foram conquistas de um passado recen-
te, mas também de lutas e conquistas pre-
sentes como as que podemos ver aqui no 
Sindijus-PR, como por exemplo: em 2018 foi 
conquistada a gratificação de qualificação 
funcional, pleiteada pelos servidores desde 

a fundação do Sindicato, finalmente 
regulamentada e ampliada, com valo-
res majorados neste ano; concurso de 
técnicos judiciários com contratações 
superiores as constantes no edital.

E se podemos construir conquistas 
para a humanidade nos mais diversos 
campos, como a medicina e tecnolo-
gias de produção, chegando à explora-
ção fora de nosso planeta, certamente 
temos condições de conquistar ma-
neiras, como já o fizemos, de alcan-
çar um mundo que de fato seja à casa 
de todos e que todos possam usufruir 
igualmente dos avanços conquistados. 
Para isso, precisamos que as pessoas 
se unam para formular e garantir que 
a justiça seja algo universal e que to-
dos os direitos, desde os primários que 
é ter direito a alimentação, ao abrigo, 
a escola e ao trabalho com dignidade 
e salário que satisfaça as suas e de sua 
família as necessidades básicas, que 
possa viver em uma sociedade demo-
crática e que a paz seja um fundamen-
to da vida coletiva.

Um outro mundo assim é possível 
certamente e ele deve ser apresentado, 
desenhado em muitas mãos para que o 
desenho dele incorpore todas as cores 
e todas as formas.

E se, em meio a tanta falta de luz 
vem aos poucos se destacando à chama 
da esperança, ela precisa ser vivida no 
ápice da vida de uma organização tão 
importante como o Sindijus-PR. En-
tendemos que este momento é o nosso 
Congresso, momento em que se deba-
tem os grandes temas para a continui-
dade da vida humana e de todo o plane-
ta. E neste momento, que debatemos e 
na quentura das mãos afirmamos nos-
sos compromissos com a vida que deve 
ser abundante, com a esperança dos 
fachos de luz que é o nosso vigia e nos 
orienta por caminhos difíceis.

Este é o momento e este é o outro 
mundo que já está nascendo e vira para 
nos retirar da escuridão da ignorância 
do individualismo e das injustiças.

Viva o Conseju-PR! Viva o povo 
brasileiro!

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

10/10 a 04/11: 
Inscrições

31/10 a 04/11: 
eleição de 
Delegados

Para saber mais sobre as conquistas da categoria, escaneie o QR >>>
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DIGA NÃO À PEC 32

Contra desmonte do serviço público, 
Fenajud chama base para mobilizações

Federação aponta que 
Sindicatos deverão buscar 
diálogo com parlamentares 
de seus estados e mostrar 
posicionamento contrário  
à proposta

A Fenajud tem acompanhado atentamente os 
desdobramentos da PEC 32/2020, que trata 
da Reforma Administrativa. E está em alerta, 

pois há uma possibilidade de votação da proposta re-
tornar a pauta em plenário. Diante disso, a coordena-
ção colegiada da Federação deliberou que estimulará 
toda sua base a promover ações e mobilizações nos 
estados, objetivando dialogar com parlamentares so-
bre a “manobra” irresponsável do deputado Arthur 
Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, 
de pautar a votação da reforma administrativa em 
plena campanha pelo segundo turno das eleições 
presidenciais e em semana de feriado nacional.

Em ofensiva ao andamento da PEC 32, a Federação 
fará plantão em Brasília, para acompanhar os trâmi-
tes e o andamento da proposta no Congresso. Isso se 
dá em virtude da fala de Lira, dita no início do mês, 
que quer colocar em votação a reforma administrati-
va enviada por Jair Bolsonaro (PL) nos próximos dias.

Para a Coordenação da Federação, há ainda um 

DECISÃO

A 5ª Câmara do Tribunal de Jus-
tiça do Paraná manteve a limi-

nar favorável aos(às) servidores(as) 
públicos(as) estaduais no processo 
sobre a constitucionalidade do de-
creto 9.220/2021, que impõe recadas-
tramento de sindicalizados(as) para 
que o desconto da mensalidade em fo-
lha de pagamento continue a ser feito.

A decisão foi tomada em sessão 
realizada no dia 27 de setembro. A 
5ª Câmara analisou um agravo in-
terposto pelo Estado, contra decisão 
que manteve em folha os descontos 

sindicais e associativos das entida-
des que integram o Fórum das En-
tidades Sindicais do Paraná (FES), 
dentre eles o Sindijus-PR.

“O Judiciário decidiu por manter a 
liminar conquistada pelo jurídico do 
FES (Fórum das Entidades Sindicais 
do Paraná), suspendendo o decreto 
estadual que obrigava as entidades 
sindicais a recadastrarem seus filia-
dos anualmente”, explicou Ludimar 
Rafanhim, advogado do FES, que 
realizou a sustentação oral durante 
a sessão da 5ª Câmara.

VITÓRIA DO FES: Justiça mantém 
liminar que assegura desconto 
de sindicalizados em folha

O decreto do governador Radinho Jr. cancelaria o 
desconto nos casos em que o servidor não fizesse o 
recadastramento. A liminar impede que isso acon-
teça. “É uma vitória importante e precisamos agora 
continuar insistindo no mérito da ação principal, 
que ainda não tem sentença”, afirma Rafanhim.

O advogado observa que a decisão é a melhor 
possível no momento, pois impede que Ratinho 
sufoque financeiramente os sindicatos de servi-
dores(as). “Nossa liminar está mantida e isso é e 
uma conquista muito importante de todos os va-
lorosos advogados do FES e também dos dirigen-
tes sindicais que integram o Fórum das Entidades 
Sindicais do Paraná”, diz.

Os sindicatos consideram o decreto uma prática 
antissindical, com único objetivo de retirar a princi-
pal fonte de financiamento das entidades sindicais. 
Por isso entraram na Justiça contra o decreto, ob-
tendo liminar que determina que o Estado se abs-
tenha de cancelar automaticamente o desconto em 
folha destinado aos sindicatos de servidores filiados 
até que o mérito da ação seja julgado.

ponto que deve ser observado é que a 
Mesa da Câmara vai facultar o registro 
de presença e a votação poderá ocor-
rer apenas remotamente. E a manobra 
casuística se dá em um momento cru-
cial para o país, onde as atenções da 
população e dos parlamentares estão 
voltadas para as urnas.

Além disso, a Federação acredita 
que o tempo é insuficiente para um 

debate qualificado e democrático, 
que permita a participação da socie-
dade, das representações nacionais, 
bem como das entidades sindicais 
que podem contribuir com a dis-
cussão e mostrar a verdadeira face, 
cruel, da PEC 32, que nada mais é 
que o desmonte do estado, geran-
do grande impacto social para todo 
país, caso seja aprovada.
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Agenda

ARTIGO

O trabalhador 
não é um 

sujeito isolado, 
como também não o 
são as partes de seu 
corpo. A condição 
de saúde do 
trabalhador não se 
resume a 
diagnósticos 
sobrepostos à 
espera de 
especialistas 
diversos. Ele reflete 
suas relações e os 
espaços que ocupa 
no mundo”

Carolina Rodrigues 
Costa é secretária-geral 

SINJUSC e coordenadora 
de Saúde da Fenajud

15 de novembro 
 Proclamação 
da república

19 de outubro  
Dia de Luta dos 

trabalhadores do 
Judiciário Paranaense

28 de 
outubro  Dia 

do Servidor 
Público

02 de 
novembro 

 Finados

11 e 12 de novembro 
 encontro do cr da 

Fenajud e Seminário 
Internacional

Quando um servidor público, um sindica-
lista, fala em Saúde, ele precisa fazê-lo 
a partir de uma perspectiva ampliada e 

coletiva. Deve considerar a luta política e o ho-
rizonte da dignidade dos trabalhadores e com-
preender que a perspectiva do coletivo no sindi-
calismo não representa a soma de necessidades 
individuais. O princípio da coletividade se rela-
ciona a uma ética de vida. 

O trabalhador não é um sujeito isolado, como 
também não o são as partes de seu corpo. A 
condição de saúde do trabalhador não se resu-
me a diagnósticos sobrepostos à espera de espe-
cialistas diversos. Ele reflete suas relações e os 
espaços que ocupa no mundo

A categoria Trabalho representa um eixo 
central da nossa sociedade, fala do poder e 
de toda a organização econômica. Mas para, 
além disso, também é central na subjetivida-
de de cada um de nós, que é construída a par-
tir dos valores do capitalismo. O trabalhador 
sofre por não ter trabalho e também quan-
do o trabalho ocupa todos os espaços de sua 
vida cotidiana. Nestas condições, o que tem 
sobrado para o trabalhador nestes tempos de 
capitalismo neoliberal é o medo, a solidão, o 
sofrimento, a doença. 

Isso que hoje nós tratamos por saúde deve 
ser designado como doença. Falar de saúde de-
veria estar relacionado a falar das possibilidades 
de uma vida melhor, mais plena, mais pulsante. 
Falar de saúde deve abranger planos de dignida-
de, justiça social e bem-viver. 

O conceito de saúde que precisa ser de-
fendido por nós trabalhadores, servidores 
públicos, sindicalistas, tem que passar pela 
compreensão de que as políticas públicas pre-
cisam estar integradas e estruturadas para 
cuidar do sujeito tendo em conta a família, a 
comunidade e o espaço de trabalho em que ele 
está inserido. As questões de saúde dos traba-
lhadores se relacionam a condições concretas 
de vida, que tocam não só a eles, mas também 
àquelas pessoas com quem convivem.  

SAúDE e CONDIÇõES DE VIDA: 
é preciso ligar os pontos

20 de 
novembro 

 Dia da 
consciência 

negra

17 e 18 de novembro 
 encontro dos 
aposentados 

e Pensionistas 
Sindijus-Pr

18 a 20 de 
novembro 

 XIII 
conseju-Pr

É isso trabalhador, para além da 
ergonomia no ambiente de traba-
lho, o fato de seu filho estar empre-
gado e ter acesso ao ensino supe-
rior, ou seus pais idosos receberem 
aposentadoria, influencia direta-
mente em sua saúde. Também as 
metas diárias que tiram seu sossego 
mental, que lhe causam ansiedade e 
sofrimento, não são definidas como 
política dentro do seu cartório, de 
uma sala do Tribunal de Justiça ou 
mesmo no CNJ. Elas também falam 
de uma ética de vida, que é a ética 
da exploração dos trabalhadores. É 
importante ligar os pontos. 

Por isso, para lutar pela sua saúde 
os sindicatos devem lutar pela trans-

formação da sociedade. E precisam 
que você esteja junto nesta luta, que 
vai lhe servir como dois bálsamos. O 
primeiro é aumentar as chances de 
a gente mudar a ordem posta e me-
lhorar suas condições concretas de 
existência. O segundo é proporcio-
nar uma vida em comunidade, para 
além de objetivos individuais - que 
mais produzem vazios dentro de nós 
do que satisfação. A experiência co-
munitária, o ideal de uma vida co-
letiva, o sentido de pertencimento, 
a luta, são dispositivos antidepres-
sivos e mecanismos de felicidade e 
saúde – e o melhor de tudo, são re-
médios que não precisam ser com-
prados em farmácias.


