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PensionistasAposentados
Aposentados são o Sindicato!

Com objetivo de fortalecer ainda mais a união e a 
participação da categoria, o Sindijus-PR criou mais 
uma ferramenta de contato direto com os servido-

res que contribuíram com a história do Sindicato. A partir 
desta edição, o Jornal Consciência e Luta trará um encarte 
com assuntos específicos para os aposentados e pensionis-
tas,  sobre ações judiciais, informações do cotidiano, lutas 
da categoria, entre outros temas.

Para o Sindijus-PR, os aposentados e pensionistas são a 
nossa história, a participação deles é fundamental, e as vitó-
rias alcançadas até hoje são frutos da experiência destes ser-
vidores. E nesta data, lembramos que é muito importante a 
participação deles nas atividades do Sindicato, nos debates 
políticos e nas reivindicações de direitos, ocupando o espa-
ço que eles têm por direito. “As aposentadas e os aposen-
tados fortalecem ainda mais o Sindicato!” Nesse sentido, 
convidamos as aposentadas e os aposentados da categoria 
a estarem à frente do Sindicato, nos ajudem a lutar e con-
quistar direitos. 

O Sindijus-PR destaca a mobilização  incansável desses 
servidores,  que nunca deram trégua na luta por Justiça. 

Sem dúvida, são um marco na história do Sindicato e do 
Judiciário Paranaense! Portanto, o Sindicato agradece a to-
dos vocês pelos anos de luta, dedicação e pela contribuição 
para que o Sindicato crescesse com competência, esforço, 
responsabilidade e alegrias.

Os jovens têm muito que aprender 
com a experiência deles, pois eles 

participaram e ainda participam de todas 
as lutas da categoria”

José Roberto Pereira, coordenador-geral



Direito

Assim como os servidores 
ativos, agora os aposenta-
dos têm acesso à Intranet 

do site do Tribunal de Justiça do 
Paraná (TJPR), com relação a ques-
tões funcionais e outras demandas. 
A conquista se deve a um pedido do 
Sindicato e permite, por exemplo, 
acesso ao Sistema Hércules. 

Segundo a Divisão de Contro-
le Financeiro do Pessoal (DEF), os 
servidores poderão fazer o recadas-
tramento, utilizando a mesma senha 

para a consulta de contracheques. 
“No que se refere ao pedido de emis-
são de relatório financeiro por servi-
dor, entende-se que a implantação 
de tal ferramenta é desnecessária, 
isto porque o servidor aposentado 
pode realizar o pedido àquela Divi-
são e, no momento, o quantitativo 
dos pedidos não justificaria a neces-
sidade deste relatório via intranet.”

Esta iniciativa visa garantir o di-
reito do servidor aposentado, sendo 
mais uma forma de facilitar que eles 

Sindijus-PR requer vacinação a 
aposentados e dependentes de servidores

O SEI 5307-58.2020.8.16.6000 solicita ao Tri-
bunal de Justiça do Paraná (TJPR) a pos-
sibilidade de estender a aposentados e de-

pendentes de servidores a campanha de vacinação 
deste ano de 2020.

Anualmente o Tribunal de Justiça realiza a cam-
panha de vacinação contra a gripe. Ocorre que os 
aposentados e também os dependentes dos servi-
dores do Tribunal, não são contemplados com a 
campanha. Dessa maneira, o que o Sindijus requer 
é que os aposentados e dependentes também pos-
sam se vacinar, haja vista que a vacinação vai mui-
to além da prevenção individual. Ao se vacinar, o 
servidor, aposentado ou em atividade, estará auxi-
liando toda a comunidade a prevenir e diminuir os 
casos de gripe. No ano anterior, os aposentados e 
dependentes também não puderam ser contempla-
dos com a campanha de vacinação.

Ainda é sabido, que a SESA (Secretaria da Saúde 
do Estado do Paraná) tem representação em todos 
os municípios do estado, logística e estrutura ade-
quada para distribuição de vacinas. Ou seja, em caso 

Sindijus-PR garante  
o acesso à Intranet  
aos aposentados

Saúde

de uma parceria entre o TJPR e SESA, 
todos os servidores podem se benefi-
ciar em campanhas como a realizada 
anualmente pelo Tribunal de Justiça.

O referido pedido foi mais uma 
solicitação dos servidores, durante as 

visitas às Comarcas. A direção do sin-
dicato já iniciou o ano com o “pé na 
estrada”, visitando diversas comarcas 
pelo Estado e ouvindo as reivindica-
ções e demandas dos servidores. Jun-
tos somos mais fortes!

tenham acesso aos seus proventos. Para o Sindi-
jus-PR, eles não deixam de ser servidores depois 
que se aposentam, portanto, é justo continua-
rem exercendo seus direitos funcionais como se 
estivessem em atividade. 

“É fundamental para os aposentados que 
possam acessar o Sistema Hércules, e até votar e 
ser votado na composição de conselhos e outros 
coletivos”, afirma o diretor Leandro Fonseca.
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