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RELOTAÇÃO
Manifesto-me diante de algumas 
regras que foram colocadas para 
participação em processo de relotação 
de funcionários, através de edital. Sendo 
este público, qual seria a necessidade 
das assinaturas, para saída e entrada. 
A meu ver, considero inconstitucional. 
Acredito que todos poderiam 
participar e quem deveria analisar a 
inviabilidade do pedido, de acordo com 
a necessidade da administração, seria o 
TJ, pois, assim, criar-se-ia uma seleção, 
a priori, sem levar em consideração 
a política dos recursos humanos, no 
que concerne ao verdadeiro excesso 
e déficit de funcionários em cada 
comarca, já que estes dados são só a 
secretaria do tribunal, que dispõe.
S.R.

RELOTAÇÃO I
Gostaria de saber como está o processo 
de edital de relotação para 2017. Tenho 
6 anos na mesma comarca e nunca saí 
daqui, mas agora preciso me mudar 
com meu noivo para outra cidade e não 
solicitei a relotação no processo antigo, 
pois na época eu não o conhecia. Estou 
muito preocupada, pois o concurso 
para técnicos já foi aberto e até agora 
nada de um novo edital para relotação.
E.G.F.

Nós estamos trabalhando junto à 
administração do TJPR para que 
saia o mais rápido possível um novo 
edital de relotação. A informação que 
obtivemos até o momento é de que a 

relotação será feita antes do concurso. 
Tão logo tenhamos novas informações, 
noticiaremos.

Direção Sindijus-PR

URV
O Tribunal não iria começar pagar os 
juros da URV? Tem alguma informação 
sobre o assunto?
L.H.

Realmente está previsto o início 
do pagamento dos juros da URV. 
No entanto, isso irá ocorrer após 
o pagamento do valor principal 
a todos os servidores, ativos e 
aposentados que tiverem direito. 
Ocorre que, a partir de outubro 
do ano passado alguns servidores 
tiveram o pagamento da URV 
interrompido por erro no sistema. 
Isso causou muito transtorno para 
diversos servidores. Já fizemos 
pedido administrativo para correção, 
na audiência com o presidente 
reiteramos o pedido de providências. 
Em reunião com o interlocutor 
desembargador Fernando Prazeres 
foi informado que o presidente está 
cuidando pessoalmente desse caso. 
Pediu providências imediatas ao 
DEF para que esclareça o que houve, 
verifique quem foi prejudicado para 
providenciar o pagamento imediato 
a aqueles que têm direito. Quando 
for corrigido esse erro, aí se inicia o 
pagamento dos juros para todos. 
Acredita-se que isso se resolva logo.

Direção do Sindijus-PR

As cartas não refletem a opinião do Sindicato.

Editorial

Palavra do Leitor
Entre em contato com a redação: conscienciaeluta@sindijuspr.com.br

EXPEDIENTE - ÓRGÃO INFORMATIVO DO SINDIJUS-PR - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
Sede: Rua David Geronasso, nº 227 – Boa Vista – CEP: 82540-150 – Curitiba-PR – Fone: (41) 3075-5555 – Fax: (41) 3075-6702 • www.sindijuspr.org.br

SISTEMA DIRETIVO

 
Conselho Executivo – coordenador-geral: José Roberto Pereira; coordena-
dor-adjunto: Lucinei Luiz Guimarães; secretária-geral: Daieniffer Cherini 
Lopes; Andrea Regina Ferreira da Silva; Antonio Marcos Pacheco; Clóvis 
Menger; David Machado; Esio Luis Rasch; João Ricardo Bento; Leandro 
Dalalibera Fonseca; Luiza Narducci; Maria Madalena de Oliveira ; Maria 
Elena Machado de Paula; Neli Maria Felix, Orlando André Santos, Rosana 
do Rocio de Freitas Diniz e Viviane Aparecida de Souza.

Conselho Deliberativo – Adailtom Leite dos Santos; Aires Francis-
co Dias; Adelcio Renosto; Aldo Bonatto; Adenilza Rocha de Oliveira; 
Adivaldo Rosa; Airton Casemiro Cogenievski; Airton Dias de Olivei-
ra; Amauri da Silva Fernandes; Anastacio Borges dos Santos Junior; 
Anderson Marcelo Boroske; Andre Guilherme de Freitas; Angelo José 
Sasso;  Antonio Pickler; Antonio Rubens Primão; Aquilino de Almeida 
Carneiro; Caetano Zaganini; Camila Squersato Bedin; Carly Urbieta 
Martins; Carlito Pinheiro de Azevedo; Daltron Moreira Rocha; Diego 

Folmer; Doriam Aparecida Damaceno; Edinaldo Francisco de Lima; 
Eduardo Bittencourt de Paula; Erondi José Antunes; Everton Parma; 
Eva Macedo; Fabio Shinohara; Fausto Mazeto; Fernanda Demarco Fro-
zza; Geremias Moraes Wos; Giane dos Reis Fontes; Giovani Liberalesso;  
Hamilton dos Santos Oliveira; Hassan Paracat; Iliano Clemerson de 
Oliveira; Irineu Otavio Dantas Teixeira; Itacir Antunes dos Santos; Ja-
cqueline Teles de Padua; Jacqueline Arnhold da Silva; Jair Zoculotto; 
James Junior Lazarin; João Guedes da Silva; Josevaldo Moreira Alves; 
Jorge Assis Modesto Pereira da Silva; Jurandir M. Vilas Boas Junior; 
José Edilson Andrade; Laurindo Possebom Neto; Lizete Ramos Can-
cela; Luciana Brasil; Luiz Carlos Knapki; Luiz Carlos Lopes; Lorisete 
C. Strieder; Marcel Reis Pires; Marcello de Oliveira; Marcelo Acordi; 
Marco Antonio Cremonez; Marcos Jackson Severino; Maria Emilia 
Martins; Mario de Azevedo Ribeiro; Mary Deilor Bogoni; Mateus da 
Luz; Maria Salete Vergilio Angelo; Nadielle da Silva; Neuza Pereira de 
Araujo Goncalves; Natalino Aparecido Guiço; Nelson Francisco Vieira 
Junior; Neuza Pereira de Araujo Goncalves; Osmar Lopes da Silva Fi-
lho; Paulo Paulino Rodrigues; Pierina Libera Demartini Silva; Raphael 

Affonso Carvalho de Souza; Roberto Toshio Ito; Rodrigo Stürmer; Ro-
drigo Alves Pereira; Rafael Rezende Araujo; Rogério Luiz Bogoni; Ro-
mualdo Alves Pontes; Rosana do Rocio F. Diniz; Rui Artur de Aguiar; 
Samualdo Ferreira de Melo; Sandro Luiz da Silva; Sebastiana de Sou-
za Oliveira; Sérgio Renato de Araújo Santos; Sergio Rodrigo de Jesus; 
Sidnei Barbieri; Sidney Prado Lima; Silvana Claudia Barreiro;  Taicir 
Ibrahim; Tiago Rassi Valicente; Vaner Galli; Vanessa Romero Donaire; 
Vitor Angelo Fontanari e Wilson Artemio Prieto Gomez.

Conselho Fiscal – Claudinei Maia Daniel; Fernando Guterres; Gizele 
Maria Pereira Kosciuk; José Abrahão da Silva Gonçalves de Medeiros; 
Paulo Darlan Oliveira e Giovani Morais dos Santos – suplente.

Editores Responsáveis (fotos, diagramação e edição) – Gustavo Hen-
rique Vidal – jornalista profissional diplomado – Mtb 5928-PR • Pâme-
la Mendes Leony – jornalista profissional diplomada – Mtb 5480-PR.

Ilustrações – Simon Taylor  |  Impressão – Grafinorte • Tiragem 4.000 
Edição final às 14h00 do dia 05 de maio de 2017.

As reformas e o momento 
econômico que vivemos

OBrasil passou no biênio 2015/16 
pela mais profunda crise econô-
mica da sua história com o PIB 

registrando queda de 7,5%, com tama-
nha recessão o desemprego “explodiu” e 
passou de 6,5% para 14%. Com a crise e 
suas repercussões na vida do trabalhador 
(emprego e renda), o Governo atual en-
xergou como o momento adequado para 
implementar a pauta patronal “goela a 
baixo” do movimento sindical.

A reforma trabalhista mexe com a 
representação dos trabalhadores (os sin-
dicatos), altera a legislação trabalhista 
montada nos últimos 74 anos – desde a 
criação da CLT em 1º de maio de 1943 –, 
é uma mudança de paradigma, estamos 
passando da época do “eu TENHO direi-
to” para “eu TINHA direito”.

Se a reforma trabalhista altera as re-
lações e representações do trabalho, a 
reforma da previdência altera as regras 
da vida do trabalhador após a sua saída 
do mercado de trabalho, a reforma altera 
completamente a concepção vigente até 
então de previdência social.

A principal alteração sem dúvida é a 
mudança do regime de aposentadoria por 
tempo de contribuição e passa a ser por 
idade, nas regras atuais o trabalhador con-
tribuía por 35 anos e poderia se aposentar, 
com a reforma o que vai valer é a idade, po-
derá se aposentar o homem que completar 
65 anos e a mulher 62 anos, além disso a 
regra do cálculo da média salarial deixa de 
desconsiderar as 20% menores remunera-
ções do tempo de contribuição. Qual o re-
sultado dessas mudanças para a sua vida? 

Na média você terá que trabalhar 10 anos 
mais e ganhar entre 10% a 15% menos.

O substitutivo do relator da reforma da 
previdência que passou pelo comissão espe-
cial trouxe algumas alterações e dentre essas 
mudanças o Servidor terá a integralidade 
e paridade só se aposentar aos 65/62 anos 
de idade, se se aposentar antes dessa idade 
o cálculo será pela média salarial, essa alte-
ração – que não estava prevista no projeto 
original – implica forte perda no valor do 
benefício previdenciário para o Servidor.

Para os Servidores que ingressaram 
após a EC 41/2003 receberá como benefí-
cio o valor equivalente a 70% da média + 
1,5% para cada ano que superar 25 anos 
de tempo de contribuição; + 2,0% para o 
que superar 30 anos; e + 2,5% para o que 
superar 35 anos, até atingir 100%.

Para os Servidores estaduais as novida-
des não terminam aí, após aprovação da 
reforma nacional os estados terão 6 meses 
para apresentar sua reforma previdenciá-
ria, no mínimo valerá as regras definidas 
na reforma geral, podendo estabelecer ou-
tras condições adicionais (por exemplo: 
aumentar alíquota, aumentar idade, redu-
zir benefícios, alterar cálculos).

Mais do que nunca precisamos nos 
mobilizar para enfrentar o maior ataque 
sobre os direitos da classe trabalhado-
ra brasileira, é hora de união de todos os 
trabalhadores e de nos mobilizarmos para 
pressionar os deputados e senadores que 
votarão essas medidas. 

Cid Cordeiro Silva – Economista, asses-
sor econômico do Sindijus-PR
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relotação será feita antes do concurso. 
Tão logo tenhamos novas informações, 
noticiaremos.
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Isso causou muito transtorno para 
diversos servidores. Já fizemos 
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na audiência com o presidente 
reiteramos o pedido de providências. 
Em reunião com o interlocutor 
desembargador Fernando Prazeres 
foi informado que o presidente está 
cuidando pessoalmente desse caso. 
Pediu providências imediatas ao 
DEF para que esclareça o que houve, 
verifique quem foi prejudicado para 
providenciar o pagamento imediato 
a aqueles que têm direito. Quando 
for corrigido esse erro, aí se inicia o 
pagamento dos juros para todos. 
Acredita-se que isso se resolva logo.

Direção do Sindijus-PR

Já em outubro do ano passa-
do, o Sindijus-PR se mani-
festou veementemente con-

tra a proposta apresentada no 
Comitê Gestor Regional (CGR) 
de atribuir critérios de produ-
tividade aos oficiais de Justiça 
da Lei 16.023. A proposta foi 
baseada num sistema de “pon-
tos” por mandado cumprido. 
Em princípio, seria discutida no 
âmbito do CGR. Contudo, em 
outubro de 2016 iniciou-se ex-
pediente autônomo, provocado 
pelo Funjus, no SEI nº 102608-
44.2016.8.16.6000. O protocolo 
trata de projeto auxiliar ao Co-
mitê sobre suposta “melhoria 
da gestão financeira” do TJPR, 
e propõe a implantação de siste-
ma de produtividade para aferir 
a indenização aos oficiais.

No dia 03, o Sindijus-PR e 
a Assojepar estiveram no gabi-

Sindijus-PR repudia tentativa de impor 
“produtividade” aos Oficiais de Justiça 
da Lei 16.023

Negociação
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“A imposição de uma 
instrução normativa, 
sem considerar a 
participação efetiva 
dos envolvidos, seria 
um ato unilateral  que 
poderá afetar grande 
parte da categoria”

nete do juiz auxiliar da Presi-
dência Fábio Muniz que, por 
solicitação, recebeu o processo 
e o encaminhou para assesso-
ria jurídica, para a elaboração 
de parecer e eventual “instru-
ção normativa”.

As peculiaridades de cada 
comarca, o volume de traba-
lho desproporcional ao núme-
ro de servidores e as péssimas 
condições de trabalho, devem 
ser imperiosas na considera-
ção do tema, uma vez que a 
produtividade somente pode-
ria ser aplicada aos servidores 
com as mínimas condições de 
trabalho, estrutura adequada e 

padronização.
Tais critérios devem se 

pautar também pela situação 
dos colegas que ainda traba-
lham de forma híbrida (in-
terna e externa), ou exclusi-
vamente nas áreas criminal e 
cível, além de outras situações 
demonstradas cotidianamente 
pelos servidores.

Vários foram os questiona-
mentos feitos pelos represen-
tantes da categoria na reunião. 
Dentre eles, sobre qual relação 
do magistrado com o projeto, 
uma vez que ele ainda não foi 
submetido ao crivo do Comitê 
Gestor? No entendimento do 

Sindijus-PR, este seria o ca-
minho natural. A imposição 
de uma “instrução normativa” 
sem considerar a participação 
efetiva dos envolvidos, seria 
um ato unilateral  que poderá 
afetar grande parte da catego-
ria, além de instaurar um caos 
sem precedentes.

A situação é de extrema 
gravidade, e é necessária a 
avaliação pelos servidores 
diretamente atingidos. A ca-
tegoria precisa se mobilizar 
contra esse projeto, uma vez 
que, pelo sistema sugerido, 
haverá de imediato uma redu-
ção aproximada de 20% a 40% 

no valor da Indenização de 
Transporte, em 48 comarcas. 
Tal redução atingiria aproxi-
madamente 60% dos oficiais 
de Justiça da Lei 16.023, que 
hoje totalizam um número de 
330 servidores.

O Departamento Jurídico 
do Sindicato segue estudan-
do medidas administrativas e 
judiciais a serem tomadas, no 
caso da proposta vir a prospe-
rar junto à Presidência.

A reunião do Comitê Ges-
tor Regional que aconteceria 
no dia 28 de abril foi adiada 
em razão da Greve Geral para 
o próximo dia 12 de maio. 

Oficiais de Justiça, enviem imagens em foto e vídeo do seu 
cotidiano profissional

CONDIÇÃO DE TRABALHO

OSindijus-PR solicita aos oficiais 
de Justiça de carreira e da Lei 

16.023, que enviem fotos ou imagens 
em vídeo (via link do youtube) de seu 
cotidiano profissional. 

As imagens serão enviadas ao Tri-
bunal de Justiça do Paraná (TJPR) 
como forma de pressão contra a pro-

posta de “produtividade”, e também 
para exigir da administração melho-
res condições de trabalho aos oficiais 
paranaenses.

No exercício de sua profissão, eles 
estão sujeitos a riscos e a intempéries 
climáticas como: chuva, sol, frio, gra-
nizo, etc.

Também são obrigados a realizar 
diligências em favelas, fazendas e dis-
tritos; utilizando-se de carro particu-
lar e, na maioria das vezes, sem pro-
teção policial.

As imagens devem ser enviadas 
para o e-mail conscienciaeluta@sin-
dijuspr.org.br. 

Arquivo Sindijus-PR
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OSindijus-PR solicita aos sin-
dicalizados que atualizem 
seus dados pessoais na Se-

cretaria. É importante manter seus 
telefones e endereços atualizados, 
para que você possa receber informa-
ções da categoria e também para que 
o Sindicato possa entrar em contato, 
caso haja alguma novidade de seu in-

teresse. Com isso, o Sindicato busca 
estimular ainda mais os sindicalizados 
a participarem das lutas, atividades, es-
truturas de lazer e benefícios em geral.

A atualização pode ser feita pelo site. 
Basta clicar no “banner” SINDICALI-
ZADO, ATUALIZE SEU CADASTRO 
– na barra esquerda. Clicando nele o 
servidor poderá preencher o cadastro, 

e automaticamente atualizar as infor-
mações (favor preencher corretamente 
todos os campos). Lembrando que o ca-
dastro do Sindijus-PR é sigiloso.

O recadastramento tem como obje-
tivo manter o cadastro dos servidores 
atualizado, e assim prestar um melhor 
atendimento.

Se você ainda não é sindicalizado ao 

Sindijus-PR, basta preencher a ficha de 
filiação – localizada na barra esquerda 
- no “banner” JUNTOS SOMOS MAIS 
FORTES, SINDICALIZE-SE e enviar 
a cópia assinada para a Secretaria do 
Sindicato.

Mais informações através do tele-
fone (41) 3075-5555, ou e-mail cons-
cienciaeluta@sindijuspr.org.br. 

Servidores do Judiciário Paranaen-
se contam com destino certo para 

descansar nas férias e feriados. A sede 
Campestre, em Almirante Tamandaré 
(Região Metropolitana de Curitiba), e 
a sede Litoral em Guaratuba, têm es-
trutura montada para receber sindi-
calizados em momentos de lazer com 
a família. Localizada a 50 metros da 
praia de Guaratuba, a Sede Litoral foi 
completamente reestruturada.

Os 34 apartamentos receberam 
aparelhos de ar condicionado novos, 

frigobar e as novas camas box, de casal 
e solteiro que já estão instaladas. Além 
dessas acomodações, o local ainda 
dispõe de infraestrutura com piscina, 
churrasqueiras novas e estacionamen-
to. Conheça a Sede Litoral e venha pas-
sar dias de diversão e lazer. No site do 
Sindijus-PR você pode conferir maio-
res informações sobre as sedes.

SEDE CAMPESTRE
Os servidores sindicalizados também 
têm a sua disposição um amplo espaço 

de lazer em meio à área verde. A Sede 
Campestre é um local que une a har-
monia com a natureza, e possui uma 
infraestrutura especialmente construí-
da para a categoria aproveitar os mo-
mentos de folga.
A chácara possui um bosque repleto de 
pinheiros onde estão espalhadas diver-
sas churrasqueiras coloniais, ideais para 
um almoço ao ar livre em um dia de sol. 
Para quem prefere um local fechado, a 
sede também oferece churrasqueira co-
berta e um amplo salão de festas, que 

comporta em média 300 pessoas.
Para os servidores que gostam de pra-
ticar esportes, a chácara também é uma 
ótima opção. Possui um ginásio polies-
portivo onde podem ser disputados 
jogos de futebol de salão, voleibol, bas-
quetebol e handebol; e também duas 
quadras de futebol de grama. Além 
disso, o ginásio possui mesas de sinuca 
e pingue-pongue.
Todas as instalações da sede podem ser 
alugadas. Conheça a Sede Campestre e 
desfrute de bons momentos. 

LAZER

Servidores, desfrutem feriados e férias nas Sedes do Sindijus-PR



Maio de 2017  |  CONSCIÊNCIA E LUTA  |  www.sindijuspr.org.br 5Maio de 2017  |  CONSCIÊNCIA E LUTA  |  www.sindijuspr.org.br Jurídico

Oassédio moral no trabalho 
tem sido tema de historias de 
sofrimento e desespero, tor-

nando-se um preocupante indicativo 
de que algo não está bem, nem para o 
trabalhador nem no ambiente laboral 
e que posturas e rotinas precisam ser 
revistas e modificadas. A imposição, 
constrangimento, cobrança de metas 
abusivas, tratamento frio e impessoal, 
têm sido usados como mecanismos cru-
éis de coerção e de ofensa à dignidade do 
servidor em seu ambiente de trabalho.

A criação e o estabelecimento de pro-
cesso judicial eletrônico, teletrabalho, 
flexibilização de direitos trabalhistas de-
corrente da proposta de reforma da CLT, 
metas de produtividade que para serem 
atingidas trazem sérios prejuízos à saúde 
do trabalhador. Todo esse contexto aca-
ba por se tornar um campo fértil à dis-
seminação da prática do assédio moral.

Sobre o tema, a ministra do Superior 
Tribunal de Justiça Eliana Calmon dis-
correu no julgamento do Recurso Espe-
cial n.º 1.286.466 do Rio Grande do Sul: 
“O assédio moral, mais do que apenas 
provocações no local de trabalho – sar-
casmo, crítica, zombaria e trote –, é uma 
campanha de terror psicológico, com o 
objetivo de fazer da vítima uma pessoa 
rejeitada, O indivíduo é submetido a di-
famação, abuso verbal, comportamento 
agressivo e tratamento frio e impesso-
al. Esses elementos, se não todos, estão 
presentes na hipótese”.

Vemos no Judiciário a rigidez da 
hierarquia cuja base é o poder e o au-
toritarismo: “Eu mando e você obede-
ce!” – é o triunfo de uma vontade sobre 

PAUTA

Odesembargador Fernando Prazeres recebeu 
uma comitiva de escrivães, no dia 08 de abril, 

acompanhada por diretores do Sindijus-PR que leva-
ram  ao conhecimento do interlocutor da Presidência 
os problemas enfrentados por esses profissionais em 
seu cotidiano laboral.

Também foram discutidos os dois principais pon-
tos definidos no encontro dos escrivães: a equipara-
ção da gratificação de chefia de escrivania ao valor 
dos analistas judiciários e a abertura de processo de 

relotação dos escrivães e secretários dos juizados, 
antes de ocorrer transformação de uma escrivania 
em secretaria. Ao final do encontro, o desembarga-
dor Prazeres afirmou que levará as reivindicações ao 
conhecimento do Presidente Renato Bettega, para as 
providências cabíveis.

CORREÇÃO NA GRATIFICAÇÃO
No dia 29 de março, o Sindijus-PR protocolou pedi-
do SEI nº 21609-70.2017.8.16.6000 para que o Tribu-

nal de Justiça do Paraná (TJPR) corrija a gratificação 
de chefia de escrivão, e de secretário dos Juizados 
Especiais.
A verba remuneratória foi publicada no Diário Ofi-
cial do Estado no dia 05 de maio, prevista pela Lei nº 
18772/2016, e começou a vigorar com valor inferior 
ao pago atualmente aos chefes de secretaria, cargo 
ocupado por analista ou técnico judiciário, hoje em 
R$ 1.639,20. O pedido é para que seja igualada ao dos 
analistas e técnicos, no valor de R$ 2.006,76. 

Escrivães levam reivindicações à Presidência do TJPR

Servidores se unem no combate ao 
assédio moral

comporta em média 300 pessoas.
Para os servidores que gostam de pra-
ticar esportes, a chácara também é uma 
ótima opção. Possui um ginásio polies-
portivo onde podem ser disputados 
jogos de futebol de salão, voleibol, bas-
quetebol e handebol; e também duas 
quadras de futebol de grama. Além 
disso, o ginásio possui mesas de sinuca 
e pingue-pongue.
Todas as instalações da sede podem ser 
alugadas. Conheça a Sede Campestre e 
desfrute de bons momentos. 

LAZER

Servidores, desfrutem feriados e férias nas Sedes do Sindijus-PR

a vontade do outro. E é justamente essa 
forma de relação de poder que mostra 
a face mais perversa do autoritarismo 
e da violência moral, que cria um am-
biente agressivo, desestabilizando o 
servidor e provocando danos à sua saú-
de física e psíquica. A prática de assédio 
moral enquadra-se na conduta prevista 
no art. 11, caput, da Lei de Improbidade 
Administrativa, pelo evidente abuso de 
poder, desvio de finalidade e violação à 
impessoalidade, ao agir deliberadamente 
em prejuízo de alguém. Além de prática 

ilegal, o assedio configura-se em ato cruel, 
que destrói vidas, transforma negativa-
mente o ambiente de trabalho e afeta sen-
sivelmente a imagem do Órgão gestor.

Urge a necessidade de um traba-
lho preventivo, de esclarecimento e de 
combate ao assedio moral em todos os 
locais de trabalho. Por isso foi criado 
o Fórum Nacional Permanente de Pre-
venção e Combate ao Assédio Moral no 
Serviço Público, do qual o Sindijus-PR 
é membro fundador e que contou com 
66 representantes dos tribunais de Jus-

tiça Estaduais e Federais, 26 sindicatos, 
2 associações de 21 estados. Trata-se de 
uma nova fase e o mais elevado patamar 
de atuação contra o Assédio Moral no 
Trabalho, que tem a marca da determi-
nação, com o diferencial de quebra de 
paradigma na abordagem do tema.

O Fórum não é o maior. É o único 
Fórum que congrega entidades do Poder 
Judiciário Federal e Estadual do Brasil, 
somando-se a outras entidades munici-
pais para a prevenção e combate a essa 
violência moral com foco no serviço 
público. Uma das propostas é o acom-
panhamento dos Projetos de Lei sobre o 
tema no Poder Legislativo, pois eles tra-
tam da alteração do Código Penal e da 
Lei de Improbidade Administrativa.

O Fórum também quer propor a 
criação de Projetos de Lei junto às As-
sembleias Estaduais e Câmara dos De-
putados para o combate e punição as 
práticas de assédio moral, criação de 
Comissões Paritárias junto aos Tribu-
nais de Justiça para PR identificação e 
encaminhamento dos casos de assédio 
nos locais de trabalho, dentre outros.

O Sindijus-PR já tem em sua Co-
ordenação da Saúde e Bem Estar, uma 
Comissão que está trabalhando para 
construção de propostas no sentido da 
prevenção, conscientização e combate 
ao assedio moral. Nossa meta é Asse-
dio Moral Zero no Tribunal de Justiça 
do Paraná e a consequente valorização 
de cada servidor que tem o direito de 
exercer sua atividade laboral com qua-
lidade de vida num ambiente de traba-
lho saudável e livre de quaisquer tipos 
de violência. Nós dizemos BASTA! 
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Milhares de paranaenses 
aderem à greve geral do 
dia 28 de abril

No Paraná, o dia 28 
de abril foi marcado 
por paralisações e 

protestos contra as reformas 
Trabalhista e Previdenciária 
em várias cidades do Estado. 
A concentração em Curitiba 
começou às 9 horas na Pra-
ça Nossa Senhora de Salete, 
Centro Cívico, mesmo local 
em que há dois anos (em 29 
de abril de 2015) ocorreu o 
Massacre contra os servido-

Benefícios

Nova parceria do Sindijus-PR oferece 
vacina contra gripe com desconto 

Agora, o sindicalizado tem benefícios no Sam’sClub
DESCONTO

OSindijus-PR, na busca de 
oferecer maiores bene-

fícios aos seus sindicalizados, 
fechou acordo com o Clube de 
Compras do Grupo Walmart, 
o Sam’s Club. Agora, os sindi-
calizados e seus dependentes 
terão a possibilidade de ad-
quirir o passaporte de acesso 
ao Sam’s Club, com descon-
to na anuidade, e ainda serão 

presenteados com um brinde 
especial. 

O valor da anuidade seria 
de R$ 65,00, e pode ser parcela-
da em três vezes no cartão. As 
adesões devem ser feitas com 
o representante de Vendas Eli 
Marcos, através do telefone 
(41) 99221-1539 ou pelo e-mail 
eli.oliveira@walmart.com.

O Sam’s Club oferece itens 

importados, diferenciados e 
exclusivos do mundo todo, 
além de marcas próprias e 
produtos voltados para o uso 
profissional, bem como um 
atendimento personalizado e 
economia garantida.

Está esperando o que? 
Torne-se sócio do Sam’s Club, 
e ganhe um vinho importado 
ou chocolate alemão. A dispo-

nibilidade do brinde depende 
do estoque do produto no clu-
be, podendo o mesmo ser alte-
rado sem aviso prévio. O valor 
é de R$ 65,00 anual, válido 
para todos os clubes do Brasil.

Além de produtos de qua-
lidade, atendimento persona-
lizado e preços exclusivos, o 
Sam’s Club também oferece 
momentos de lazer. Por meio 

de parcerias, oferece benefí-
cios dentro e fora dos clubes. 
Acesse aqui e fique atento às 
novidades. Conheça mais a 
respeito do Sam’s Club no site 
www.samsclub.com.br. 

Esta oportunidade de-
monstra o interesse do Sindi-
jus-PR em proporcionar cada 
vez mais benefícios aos seus 
sindicalizados. 

A All SUL também disponibiliza aos sindicalizados benfeitorias

OSindijus-PR, preo-
cupado com a saúde 
dos servidores, fechou 

parceria com o Centro de Va-
cinação Maringá (Centrovac) 
para disponibilizar aos sindi-
calizados de Maringá e região 
a oportunidade de se vacinar 
contra a Gripe, com descontos.

A Centrovac está localiza-
da em Maringá, na Av. Itororó 
nº 247, Zona 02, e o telefone é 
(44) 3025-6393.

As vacinas contra a gripe 
em 2017 são apresentadas de 
duas formas: Trivalente – 1 
cepa viral A (H1N1), 1 cepa 

viral A (H3N2) e 1 cepa viral 
B (Brisbane); e Tetravalente – 
1 cepa viral A (H1N1), 1 cepa 
viral A (H3N2), 1 cepa viral 
B (Brisbane); e 1 cepa viral B 
(Phuket).

O custo será de R$ 55,00 
para a Vacina Influenza Triva-
lente, e R$ 75,00 para a Vaci-
na Influenza Tetravalente. Os 
valores são válidos até o dia 30 
de abril, ou enquanto durar o 
estoque.

A gripe e as doenças pneu-
mocócicas estão diretamente 
ligadas, tanto é que a pneu-
monia é a complicação mais 

frequente da gripe. Por essa 
razão, o Sindicato também 
conseguiu desconto de 18% 
na vacina Pneumo 13: de R$ 
280,00 por R$ 230,00 aos que 
já tiverem se vacinado contra 
a gripe.

ALL SUL
Está disponível aos sindicali-
zados e seus dependentes que 
possuem o Cartão de Descon-
to do Sindijus-PR/ALL SUL  
vacinas em  clínicas de Curiti-
ba, Maringá e Londrina. Para 
fazer a vacina, é obrigatória a 
apresentação do Cartão. 

CURITIBA

Nome: Centro de Vacinas Imunizzare
Endereço: Rua Padre Anchieta, 2050, Bigorrilho
Telefone: 41 3387-3877
Desconto: Convênio R$ 60,00 (trivalente)

Nome: Centro de Vacinas Paciornik
Endereço: Rua Lourenço Pinto, 65, Centro
Telefone: 41 3015-9898
Desconto: Convênio R$ 70,00 (trivalente)

LONDRINA

Nome: Clínica de Imunizações de Londrina
Endereço: Rua Senador Souza Naves, 979, Centro
Telefone: 43 3322-7096
Desconto: Convênio R$ 60,00 (trivalente) e R$ 80,00 
(tetravalente)

MARINGÁ

Nome: Centro de Vacinação Maringá (Centrovac)
Endereço: Av. Itororó nº 247, Zona 02
Telefone: 44 3025-6393
Desconto: R$ 55,00 para a Vacina Influenza Trivalente e R$ 
75,00 para a Vacina Influenza Tetravalente.

Locais

Diretores e funcionários do Sindijus-PR participaram da mobi-
lização na capital paranaense

TOLEDO
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aderem à greve geral do 
dia 28 de abril

RADAR

 TÉCNICO JUDICIÁRIO DE 
FRANCISCO BELTRÃO PASSA EM 
CONCURSO PARA PROMOTOR DE 
JUSTIÇA EM MT

O sonho de ser aprovado num concurso público parece 
inatingível para muitos, mas nunca intimidou o servidor 
Leandro Turmina, de Francisco Beltrão. Após anos de 
estudo, no mês de maio de 2015 conseguiu a aprovação 
no concurso de ingresso ao Ministério Público do Estado 
de Mato Grosso (MT). Entre a realização do concurso 
em 2014 (primeira fase) e homologação do resultado, 
foi um período de mais de um ano. Agora, Leandro 
está colhendo os frutos de anos de estudo. Ele tomou 
posse como promotor de Justiça em Mato Grosso. “Na 
época da aprovação eu estudava há cerca de dois anos 
e meio, 5 horas por dia. Na véspera das provas, de 8 a 
10 horas por dia. Conseguia conciliar o trabalho com 
os estudos, pela flexibilidade que a função de Oficial 
de Justiça oferece”, afirma Leandro. O Sindijus-PR 
parabeniza o servidor Leandro Túrmina pela sua grande 
conquista, depois de muito esforço e determinação. 
Esperamos que ele aproveite esta nova fase da sua vida, 
e continue trilhando um caminho profissional brilhante. 
“A busca da excelência na prestação de serviços 
públicos e profissionalização, são requisitos essenciais 
exigidos enquanto trabalhador e cidadão, renovando a 
perspectiva de que ainda irá avançar mais”.

 SERVIDOR, ENVIE E-MAIL 
PRESSIONANDO OS DEPUTADOS 
FEDERAIS SOBRE AS REFORMAS DO 
GOVERNO

O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Paraná 
(Sindijus-PR) vem se manifestando firmemente contra 
as reformas Previdenciária e Trabalhista, de iniciativa 
do Poder Executivo Federal, que visam prejudicar os 
trabalhadores através de corte de direitos e benefícios já 
conquistados e, principalmente, com o fim de concurso 
público, estimulando a terceirização. Esta semana é 
decisiva. Por essa razão, a direção destaca a importância 
de todos estarem mobilizados, e solicita à categoria que 
envie e-mails aos deputados federais, principalmente aos 
que são do Paraná, buscando apoio dos parlamentares 
para que não aprovem as reformas que estão em trâmite 
na Câmara. “Lutaremos para que nenhum direito seja 
retirado dos trabalhadores. Servidor, faça a sua parte! 
Mobilize-se junto ao seu deputado, pressionando para 
que essas propostas não sejam aprovadas”.

No Paraná, o dia 28 
de abril foi marcado 
por paralisações e 

protestos contra as reformas 
Trabalhista e Previdenciária 
em várias cidades do Estado. 
A concentração em Curitiba 
começou às 9 horas na Pra-
ça Nossa Senhora de Salete, 
Centro Cívico, mesmo local 
em que há dois anos (em 29 
de abril de 2015) ocorreu o 
Massacre contra os servido-

res públicos, que lutavam para 
garantir a data-base e a Previ-
dência.

O Sindijus-PR convocou 
toda a categoria para aderir à 
greve geral e o presidente do 
Tribunal de Justiça do Paraná 
(TJPR), desembargador Rena-
to Braga Bettega, suspendeu 
o expediente desta sexta-feira 
(28) da Secretaria do Tribunal, 
e do Foro Central da Comarca 
da Região Metropolitana de 

de parcerias, oferece benefí-
cios dentro e fora dos clubes. 
Acesse aqui e fique atento às 
novidades. Conheça mais a 
respeito do Sam’s Club no site 
www.samsclub.com.br. 

Esta oportunidade de-
monstra o interesse do Sindi-
jus-PR em proporcionar cada 
vez mais benefícios aos seus 
sindicalizados. 

Pâmela Mendes Leony Curitiba.
Na Capital, diretores e fun-

cionários do Sindijus-PR par-
ticiparam em conjunto com 
os demais servidores da mo-
bilização. Houve paralisações 
também em várias comarcas 
do Estado. Para o Sindijus-
-PR, as “reformas” do governo 
Federal significam as maiores 
perdas de direitos da história 
para os trabalhadores brasilei-
ros.

Já para o funcionalismo, a 
terceirização da atividade-fim 
representará a precarização do 
trabalho e o sucateamento do 
serviço público. Por este moti-
vo, o Sindicato convocou toda 
a categoria para participar na 
defesa dos direitos dos traba-
lhadores e contra o desmonte 
do Estado brasileiro.

Mais de 30 mil pessoas par-
ticiparam da caminhada em 
Curitiba. Na cidade de Casca-
vel, outras 10 mil protestaram 
em frente à Catedral. 

Com informações Brasil de Fato

Diretores e funcionários do Sindijus-PR participaram da mobi-
lização na capital paranaense

LOANDA

PRUDENTÓPOLIS

SANTA 
FELICIDADE

FOZ

TOLEDO

CURITIBA
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OSindijus-PR protoco-
lou no final de abril 
requerimento SEI sob 

nº 27681-73.2017.8.16.6000, 
solicitando providências em 
relação à Central de Manda-
dos de Ponta Grossa.

No dia 12, a Direção do 
Sindicato realizou reunião 
com aproximadamente 40 Ofi-
ciais de Justiça da Comarca de 
Ponta Grossa e região, opor-
tunidade em que constatou as 
péssimas condições de traba-
lho vivenciadas pelos servido-
res; sendo necessárias medidas 
urgentes em relação à estrutu-

Sindijus-PR requer providências em 
relação à Central de Mandados de 
Ponta Grossa

AGENDA
A comarca conta com 
apenas 22 Oficiais de 
Justiça, que atendem 
a uma população 
de mais de 350 mil 
habitantes

 13 DE MAIO
Dia da Abolição da 
Escravatura

 14 DE MAIO
Dia das Mães

 19 DE MAIO
Assembleia Geral 
Ordinária do Sindijus-PR

 19 DE MAIO
Reunião da direção 
executiva do Sindijus-PR

 19 E 20 DE MAIO
Encontro das Mulheres em 
Curitiba

 12 DE JUNHO
Dia dos Namorados

 15 DE JUNHO
Corpus Christi

Luiza Narducci, coordenadora da Secretaria 
de Mulheres do Sindijus-PR, convida a todas 

as mulheres do Tribunal de Justiça do Paraná 
(TJPR) a participarem do 1º Encontro das Mu-
lheres do Judiciário, promovido pelo Sindicato.

Com o tema “Os desafios para o empode-
ramento feminino”, o objetivo do encontro é 
discutir caminhos para fortalecer a represen-
tatividade da mulher no seu local de trabalho, 
como também na sua vida pessoal.

“As mulheres tem exercido um papel impor-

tante na construção da história da humanidade. 
Merecemos atenção às nossas necessidades e pau-
tas, vamos nos unir e dar continuidade a esta luta. 
Vai ser um momento único de valorização da au-
toestima da mulher, e ao mesmo tempo conscien-
tização da sua importância na sociedade”.

O Encontro acontece a partir desta sexta-
-feira (19) e se encerra no sábado (20), no Ho-
tel Estação Express (antigo Hotel Centro Euro-
peu), localizado na Rua João Negrão nº 780, em 
Curitiba.

ATIVIDADE

Sindijus-PR realiza o 1º Encontro das Mulheres

ra precária da Central de Man-
dados daquela Comarca.

A comarca de Ponta Gros-
sa conta com apenas 22 Ofi-
ciais de Justiça, que atendem 
a uma população de mais de 
350 mil habitantes. A estima-
tiva é de que seriam necessá-
rios pelo menos 34 servidores 
para atender satisfatoriamente 

à demanda. Inclusive é o que 
reza o código de normas do 
Tribunal de Justiça do Paraná 
(TJPR), ao afirmar que a cada 
secretaria existente deve haver 
pelo menos dois Oficiais de 
Justiça, e em Ponta Grossa são 
17 unidades judiciárias.

Após a implantação da 
Central de Mandados foram 

distribuídos mais de 11.500 
mandados, dos quais 9.800 
correspondem à Justiça Gra-
tuita. Todos esses mandados 
são impressos e digitalizados 
em uma única impressora, por 
22 servidores de maneira si-
multânea. “Diante do exposto, 
solicita a designação de Oficiais 
de Justiça para a Central de 
Mandados urgente. Requer-se 
ainda a designação de servidor 
para administrar a Central im-
primindo mandados, fazendo-
carga aos Oficiais, digitalizan-
do os mandados cumpridos e 
devolvendo-os aos cartórios, a 
exemplo do que ocorre em ou-
tras comarcas com a Central de 
Mandados instalada.

Por fim, os oficiais reque-
rem o envio de mais compu-
tadores e de impressoras para 
a comarca de Ponta Grossa, 
com destino à Central”, afirma 
o protocolo. 

:: DIA 19 DE MAIO, SEXTA-FEIRA
18h30 | Credenciamento
19h00 | Abertura
20h00 | Atividade Cultural: Teatro

:: DIA 20 DE MAIO, SÁBADO
09h30 | Histórico de Lutas das Mulheres: Claudia Gianonotti
10h15 | Debate
10h45 | Direitos das Mulheres: Nanci Stancki da Luz
11h30 | Debate
12h00 | Almoço
14h00 | Os desafios para o empoderamento feminino: Márcia Pauluk
16h00 | Roda de Conversa com a psicóloga Márcia Paulik e Dinâmica 
em grupo
18h00 | Encerramento

INSCRIÇÕES
As interessadas em participar 
do Encontro das Mulheres de-
vem realizar as suas inscrições 
com a funcionária Jennifer, 

através do e-mail jennifer@
sindijuspr.org.br ou pelo te-
lefone (41) 3075-5555 até o 
dia 12 de maio, sexta-feira às 
17h30. 


