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Palavra do Leitor

Entre em contato: conscienciaeluta@sindijuspr.com.br

A PEC 32 e o
fim da Data-Base

A

pós a apresentação de sete textos substitutivos e
manobras por parte do governo federal, a Comissão Especial que analisou a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 32 aprovou, neste 23 de setembro, o
texto-base do relator deputado Arthur Maia (DEM-BA).
Foram 28 votos favoráveis e 18 contrários ao parecer da
chamada Reforma Administrativa.
Entre os ataques contidos no substitutivo votado estão
o fim da estabilidade dos servidores públicos, a possibilidade de contratação de servidores temporários por dez anos
para todas as áreas que não sejam carreiras consideradas
típicas de Estado, inclusive para cargos de gestão.
Permite a extinção de cargos e demissões de servidores de cargos considerados obsoletos, por avaliação de
desempenho insatisfatório, e via processo administrativo e/ou judicial.
O texto dispõe ainda da aplicação da redução de jornada com respectiva redução salarial em 25 %, quando os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal para
as “despesas com pessoal ativo e inativo e pensionistas da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”
forem excedidos.
Neste cenário, a data-base anual dos servidores está severamente ameaçada de extinção. Apesar de definir uma
situação específica para a redução da jornada e salário, essa
medida pode se tornar permanente numa situação de baixo
crescimento econômico que implique baixo crescimento de
receitas. Se a Lei permitirá redução de salário e demissão
se não houver alteração nas receitas, reposição de perdas
ficará ainda mais difícil, podendo implicar continuamente
na ultrapassagem dos limites estabelecidos pela LRF. Lute
você também, contra a PEC 32!

TELETRABALHO

Com a mudança do Projudi, algumas vezes o sistema fica sem acesso.
Entretanto, quando isso acontece as metas de quem está em teletrabalho
não mudam e devem ser cumpridas, gostaria de saber se o Sindicato pode
abrir um SEI questionando isso? Porque quando o pessoal que está no
presencial produz mais temos que ser até 20% mais que eles, e ai quando
o Projudi não funciona nos horários diurnos de trabalho não há nenhum
benefício para quem está em teletrabalho, ou seja, somos punidos pelo
Projudi não funcionar e temos que cumprir a meta semanal de qualquer
forma. Por favor, analisem e estudem o que pode ser feito para normatizar
e melhorar isso. Desde já obrigada. E.A.M.
Primeiramente, grata pelo seu contato!
Estamos acompanhando a angústia dos servidores com relação a essas
mudanças e a instabilidade do sistema, nos últimos dias. Conversei com
a chefia do DTIC e estão fazendo o possível para resolver todas essas
pendências. Como a meta é acertada com a chefia imediata, com o gestor da
Secretaria, neste caso, entendemos que faria justiça, se fosse considerada
essa condição, constando no relatório a instabilidade do sistema, além de
descartar uma parte da meta, por exemplo, se caiu um dia, descontar 20%.
Até porque, se caiu a produtividade de quem está em teletrabalho, no
presencial (alguns estão) não foi diferente. Mas vamos conversar na direção,
se tivermos muitos problemas com relação a isso, cobrar formalmente o
Tribunal, que instrua os gestores (alguns são menos compreensíveis) a
flexibilizar as metas.
Permanecemos a disposição!
Direção do Sindijus-PR

ADESIVO

Solicito informações onde posso adquirir adesivos de Oficiais e do TJPR
para carro? Obrigado. D.N.P.
O Sindijus-PR tem parceira com a Royal Brindes que trabalha com carteiras
com brasão , chaveiros, botons , adesivos, placas de identificação de
veículos e distintivos para Oficiais de Justiça, e demais cargos do Tribunal
de Justiça. Através do convênio, o servidor filiado tem desconto de 40%
em qualquer mercadoria exposta na página na internet e ou através do
representante. Para obter o desconto, o servidor terá que apresentar prova
de sua filiação. Para servidores não filiados, preço normal da pagina. Você
pode adquir os produtos através do site www.royalbrindes.com.br.
Assessoria Sindijus-PR

AGRADECIMENTO

Gostaria de dizer à importância que o Sindicato tem para mim e a forma
de como nos trata. A comunicação, em especial, está de parabéns, pois
sempre está atenta as questões da categoria e é ágil. Pelo WhatsApp
principalmente, pois as vezes é a única maneira que tenho de saber as
notícias. Sou aposentada, e quando me aposentei, retornei para a minha
terra natal. Assim posso acompanhar todo o trabalho do Sindijus-PR e as
lutas pelos nossos direitos. Muito obrigada. M.P.F.
As cartas não refletem a opinião do Sindicato.
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REPOSIÇÃO DA INFLAÇÃO

Sindijus-PR cobra Data-Base e presidente
do TJPR confirma o pagamento em 2022
Direção segue na luta para garantir a reposição inflacionária de 2020 e 2021

E

m reunião com o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR),
José Laurindo de Souza Netto,
no dia 29 de outubro, a direção
do Sindijus-PR voltou a defender a imediata implantação da
Data-Base e pagamento dos
retroativos, que seria dos anos
de 2020 e 2021 para todos os
servidores, como também para
os do Foro Extrajudicial. O Sindicato apresentou a insatisfação dos servidores com relação
ao excesso de trabalho e a falta
de servidores o que tem gerado
desmotivação e doenças.
O presidente afirmou o compromisso do pagamento da reposição inflacionária, reposição
da inflação de 2020 de 2,4%,
bem como os 6,76% referentes
ao ano de 2021, e serão pagos
a partir de 2022, em vista das
restrições da Lei Complementar
173, mais os retroativos. A direção ressaltou à administração
que continuará acompanhando
o andamento e cobrando até
que seja garantido o direito da
categoria, pois já são dois anos
acumulando perdas salariais.
No dia 04 de novembro, o
Sindijus-PR entrou em contato
com a administração do Tribunal, e teve a confirmação,
por parte do presidente, que
o projeto será levado em bre-

Reprodução da Internet

Direção do Sindijus-PR se reúne com o presidente do TJPR e sua assessoria

ve ao Órgão Especial (OE). A
direção solicitou urgência na
tramitação da Data-Base, e a
previsão é de que seja pautada
para depois do feriado, data
provável 22 de novembro.
Desta forma, sempre agindo em defesa dos servidores, a
direção já se antecipa na negociação para acelerar o processo,
uma vez que a reposição depende de lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná
(Alep) e de posterior sanção
pelo Governo do Estado.

Sobre outros assuntos da
pauta, o presidente ouviu
atentamente algumas questões essenciais e apresentou a
visão da administração acerca
dos referidos itens.
O Sindicato continuará cobrando os encaminhamentos
apresentados e segue atento
a todas as demandas da categoria, e continuará trabalhando em defesa dos direitos
dos servidores para que a nossa pauta seja atendida o mais
breve possível.

QR code

Escaneie
o QRCode
e confira
a matéria
completa

Direito reconhecido

Oficiais de Justiça devem ter 10,25% de
reajuste na Indenização de Transporte

P

auta antiga dos oficiais de Justiça de carreira e dos oficiais de
Justiça da Lei 16023/08, o reajuste da Indenização de Transporte
está perto de ser efetivado. Depois
de muitas negociações com o Sindi-

jus-PR, o Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu em outubro a reivindicação dos servidores. O índice
confirmado pela administração é de
10,25%, o acumulado do IPCA de outubro de 2020 a setembro de 2021.

A recomposição da gratificação é um
avanço na pauta de reivindicações dos servidores. Ao longo dos anos, o Sindijus-PR tem
defendido a reposição de perdas salariais
impostas pelo congelamento dos vencimentos desde 2020.
“Seguiremos na luta para garantir que os
servidores tenham seus direitos consolidados.
Aos poucos vamos avançando em nossas reivindicações”, ressalta José Roberto Pereira,
coordenador-geral do Sindijus-PR.
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VOLTANDO AO NORMAL

Sindijus-PR reabre suas sedes
administrativa, campestre e litoral

Cuidados da pandemia continuam: filiados terão que seguir protocolos

D

epois de mais de um ano
e 8 meses fechada devido
a pandemia de Covid-19,
o Sindijus-PR informa aos seus
filiados e demais integrantes da
categoria, bem como à população,
que reabriu, agora em novembro,
a sua sede administrativa, mantendo todos os protocolos de segurança recomendados pelos órgãos e autoridades de saúde.
O Sindicato promoveu uma
reestruturação na sede possibilitando a reabertura, porém
o atendimento presencial precisa ser agendado através do
telefone (41) 3075-5555, e-mail
con s c ie nc i aelut a@si n d iju spr.org.br ou pelo WhatsApp
41990700409. O horário de funcionamento permanece o mesmo, das 8h30 às 19 horas.
Já as sedes do Litoral e Campestre estão abertas desde outubro para uso dos seus filiados e
dependentes. Agora, a Entidade
tem um plano de ação aprovado pelos órgãos de saúde e os
protocolos foram elaborados
conforme normas estabelecidas
pelo decreto do município, com
várias adequações para uso nas
sedes. Confira as regras que deverão ser adotadas conforme os
seguintes protocolos:

SEDE LITORAL
Antes mesmo de acessar a sede
pelas áreas livres, é obrigatório: Uso de
máscara, Higienizar os pés nos tapetes
sanitizantes e nos secantes, Higienizar
as mãos com álcool 70;
Obrigatório manter distanciamento;
Será liberada apenas uma
churrasqueira, com número máximo de
10 pessoas;
Piscina somente através de reserva por
1 hora por apartamento;
Não será liberado café da manhã no
espaço de refeições.
Os servidores filiados que quiserem
utilizar as dependências da sede
litoral poderão fazer suas reservas
pelo telefone (41) 3075-5555, e-mail
litoral@sindijuspr.org.br e WhatsApp
41999700409.

SEDE CAMPESTRE
Antes mesmo de acessar a sede pelas áreas
livres, salão, alojamentos, ginásio de esporte,
é obrigatório: Uso de máscara, Higienizar os
pés nos tapetes sanitizantes e nos secantes, e
Higienizar as mãos com álcool 70;
Obrigatório manter distanciamento;
O número de pessoas está definido em
50% da lotação total, conforme decreto
do município: Salão de Eventos com no
máximo 100 pessoas e sem pista de dança,
Churrasqueira Colonial com no máximo 30
pessoas, e Quiosques com no máximo 20
pessoas;
Deixar as janelas do salão abertas;
Horário de funcionamento das 08h30 às
22h30, não poderá ser estendido.
Os servidores filiados que quiserem utilizar as
dependências da sede campestre poderão fazer
suas reservas pelo telefone (41) 3075-5555,
e-mail viviane@sindijuspr.org.br e WhatsApp
41999700409.

Novos materiais

Sindijus-PR inicia distribuição
das agendas e calendários de 2022

P

assados mais de 20 meses de pandemia, o Sindijus-PR retoma em novembro as visitas aos locais de trabalho da capital, metropolitana, litoral e
interior. O retorno foi planejado, já que
ainda é necessário buscar a segurança de
todos nas unidades judiciárias. Iniciará a
distribuição da Agendas e Calendários de
2022 por Curitiba e Região Metropolitana.
“Definimos um planejamento inicial
para retomar aos poucos o contato com
a base. Faremos esta primeira etapa em

Curitiba e depois divulgaremos nossas
reuniões no interior”, explica o coordenador-geral do Sindijus-PR, José Roberto Pereira.
Agenda e Calendário de 2022 reforçam a necessidade de priorização da saúde da população, com investimento na
Ciência. Depois de acompanhar mais de
600 mil mortes por Covid-19, o povo brasileiro reconheceu a necessidade de ter o
SUS estruturado e forte para atendimento à população.
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O SEU SINDIJUS






Vamos juntos construir
um Sindijus-PR do nosso jeito

Sindicato tem um convite para você: Vamos unir nossas forças,
superar as diferenças para trilhar um caminho de melhorias e
avanços para os servidores e servidoras da Justiça do Paraná

D

iante dos inúmeros desafios que temos enfrentado, o Sindicato
dos Servidores do Poder
Judiciário do Estado do Paraná
(Sindijus-PR) quer estar ainda
mais próximo da categoria. Entendemos que a soma das forças e
diferenças de cada servidor e servidora resulta na força necessária
para resistirmos aos ataques e
construirmos um futuro melhor.
Por isso, convidamos cada trabalhadora e cada trabalhador a
vir junto conosco na construção
de um Sindijus-PR do nosso jeito.
Um Sindicato ainda mais forte,
representativo e capaz de entender as necessidades individuais e
defender os interesses coletivos
da categoria.
Se você ainda não se filiou,
essa é a oportunidade de conhecer o Sindijus-PR e os benefícios
que a sindicalização oferece. Nosso convite, mais que especial, é
para você: Vamos juntos? Já você
que é associado ou associada,
lembre-se que sua contribuição é
fundamental para que possamos
fazer um Sindicato cada vez mais
do nosso jeito.

Direitos

O Sindijus-PR soma mais de 30 anos de história em defesa dos direitos
dos servidores e servidoras da Justiça do Paraná. Ao longo dessas
três décadas, nossa unidade e organização foram capazes de garantir
melhores salários e condições de trabalho, entre outros direitos. E
sabemos que quanto mais servidores filiados ao Sindicato maior a nossa
força, resistência e capacidade de negociação.

Apoio jurídico

Além do nosso histórico de lutas e conquistas coletivas, também
permanecemos ao lado de cada servidora e servidor em todos os
momentos de sua carreira, inclusive nos mais difíceis. Dispomos de um
departamento jurídico qualificado, com profissionais especializados para
atender, informar, orientar e dar assessoria necessária aos sindicalizados
em questões judiciais e administrativas.

Lazer

Os filiados e filiadas ao Sindijus-PR também têm acesso a ótimos
espaços de lazer. Nossa Sede Campestre, localizada em Almirante
Tamandaré, dispõe de churrasqueiras, salão de festas para 300 pessoas,
ginásio poliesportivo e dois campos de futebol suíço. Já a Sede Litoral, em
Guaratuba, fica a uma quadra do mar e possui 32 apartamentos com TV,
ar-condicionado, frigobar, camas box de casal e solteiro.

Convênios

Outro benefício que as servidoras e servidores sindicalizados possuem
é uma ampla rede de convênios, com empresas de produtos e serviços
em todo o Paraná. Os descontos vão desde as áreas de saúde (planos,
clínicas e farmácias) e educação (escolas, faculdades e idiomas), até
turismo (hotéis), lazer, compras (marcas e lojas online) e serviços
(seguradora e corretora, entre outros). Saiba mais em sindijuspr.org.br.

Vamos
juntos?
Use o QR Code
para acessar
a ficha de
sindicalização!
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SOMOS A RESISTÊNCIA

A mobilização travou a
reforma administrava
Ações unificadas de servidores
de todo o Brasil impõe derrota ao
governo com a paralisação da PEC 32

D

esde o início da tramitação da PEC 32, o Sindijus-PR tem participado de todo o processo de resistência, organizando a luta
dos servidores. O momento delicado pelo qual passamos, com
a pandemia de Covid-19 vitimando os trabalhadores, não impediu
que mobilizações fossem realizadas pela manutenção de direitos.
A reforma administrativa proposta pelo governo federal é um
acinte, um retrocesso, verdadeiro ataque aos servidores públicos
brasileiros. A tentativa é a de sucatear, impor a precarização dos
serviços à população e intensificar um cenário ruim para “proporcionar motivos” para terceirização ou privatização, repassando verbas a empresários.
Desde setembro de 2020, quando a PEC chegou ao Congresso,
federações e sindicatos têm mostrado que não aceitariam calados.
Fortes ações online e contatos diretos com parlamentares indicaram
que não seria fácil encaminhar a proposta, não sem resistência. Mas
os perigos incorporados à PEC exigiam mais.
Com o avanço da vacinação e a redução de casos e mortes por
coronavírus, organizações nacionais e estaduais passaram a planejar novas ações. Três momentos marcam a retomada das manifestações presenciais.

Ocupa Brasília: manifestações presenciais
pressionaram parlamentares

Boa viagem, deputado,
e bom voto contra a PEC 32

Compreendemos que seria necessária a ação
efetiva dos servidores no plenário da Câmara,
com o retorno dos parlamentares ao congresso”
explica a diretora do Sindijus-PR e coordenadora-geral
da Fenajud, Arlete Rogoginski.

No Paraná, a luta contra a PEC 32 se une à mobilização em defesa
da Data-Base. Ato em Foz do Iguaçu, em setembro passado, levou
dezenas de servidores à Ponte da Amizade. Com defasagem de 25%,
desde 2016, os trabalhadores do executivo perdem mais de quatro
meses de salário por ano. O Sindijus-PR estava lá, defendendo também a reposição da inflação de 9,32% no Judiciário.
Nos aeroportos de todo o país, iniciava uma onda fundamental
para travar a reforma administrativa. Desejando “boa viagem e bom
voto contra a PEC”, servidores começaram a pressão corpo a corpo
nos deputados que embarcavam para Brasília. A pressão surte efeito
e leva à intensificação das ações.
Por duas semanas, as manifestações se transferiram para a Capital Federal. Ocupa Brasília foi uma ação unificada de servidores de
todo o Brasil que impôs a derrota ao governo com a paralisação da
PEC 32. Com centenas de trabalhadores nas portas, praças e corredores da Câmara, além da falta de apoio à proposta, a reforma administrativa é “engavetada”. As ações já estão na oitava semana de
mobilizações intensas com recepção no aeroporto de Brasília nas
terças-feiras de manhã e caminhada e atos na Câmara Federal.
“Sabemos que assim que o momento for ‘favorável’ à tramitação, a
PEC retorna. Estaremos preparados para impedir o avanço, seja online
ou presencial”, destaca Arlete. As reuniões de organização e mobilização continuam com os sindicatos, federações e centrais na preparação
de atos e manifestações para qualquer momento. Somos Resistência.

Ocupa Brasília: a mobilização
que parou a PEC 32

Servidores fecham a Ponte da Amizade
pela Data-Base e contra a PEC 32
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SAÚDE EM PAUTA

Pesquisa científica investiga adoecimento
do trabalho virtual no Judiciário

Sindijus-PR é parceiro dos sindicatos do Sul e aplica a pesquisa no Paraná

E

m mais um projeto envolvendo a Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), desta vez com o Núcleo de Estudos de Processos Psicossociais e de Saúde
nas Organizações e no Trabalho (Neppot), o
Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina (Sinjusc),
em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal no Estado de Santa Catarina (Sintrajusc), Sindicato
dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Paraná (Sindijus-PR) e o Sindicato
dos Servidores da Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul (Sindjus-RS), lança uma pesquisa pioneira no sul do país para investigar
os impactos psicossociais do trabalho não
-presencial na saúde mental dos servidores.

O objetivo é subsidiar as políticas e práticas sindicais e institucionais de combate
e prevenção às doenças que afetam os servidores dos Tribunais da região Sul, com
ações voltadas também ao melhoramento
das condições de trabalho. A pesquisa ficará disponível até 25
de novembro e pode ser
respondida escaneando
o QRCode. A pesquisa
será aplicada em Santa
Catarina, Paraná e Rio
Grande do Sul.
A orientação dos Sindicatos é que os
servidores reservem, na medida do possível, de 30 a 40 minutos da jornada de trabalho para responder as perguntas com

calma. Há questões relacionadas ao teletrabalho/trabalho em casa, ao suporte social e organizacional, a “sinais/ sintomas”
psíquicos e a comportamentos negativos
relacionados ao trabalho.
“Sim, são várias perguntas e demanda
um pouco de tempo de participação, mas o
resultado tem valor inestimável na cooperação de políticas que envolvem a saúde do
servidor. O Sinjusc, por exemplo, tem recebido muitas demandas de violência moral,
praticadas das mais diversas formas. E os
dados dessa pesquisa fornecem subsídios
importantes nas tratativas com a administração do Tribunal e também informes ao
trabalho do CNJ”, explica o presidente do
Sinjusc, Neto Puerta.

Equipes multidisciplinares
Reprodução da Internet

Sindijus-PR apresenta demandas
de servidores ao Consij

O

Sindijus-PR apresentou
ao Conselho de Supervisão dos Juízos da Infância
e da Juventude do Paraná (Consij) demandas de assistentes sociais e psicólogos judiciários. Na
pauta da discussão, no dia 25 de
outubro, a reestruturação das
equipes multidisciplinares, a
contratação do serviço TaxiGov
e o relatório de acompanhamento bimestral das atividades das
equipes técnicas.
Além das diretoras do Sindi-

cato Andréa Ferreira e Patricia
Robes participaram da reunião
o presidente do Conselho, desembargador Fernando Wolff
Bodziak, da Coordenadora Estadual da Infância e Juventude do
Tribunal de Justiça do Paraná,
Noeli Reback, e os servidores das
Equipes Regionais de Atendimento Multidisciplinar (ERAMs)
Luís Flávio da Rocha Nunes, psicólogo judiciário e Edilene Maria
Vasconcelos Ribeiro, assistente
social judiciária.

Diretoras do
Sindicato Andréa
Ferreira e Patricia
Robes, participaram
da reunião do
Conselho

QR Code

Escaneie o
código para
ler a matéria
completa
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Aposentados Pensionistas
7º Encontro Anual dos Aposentados
e Pensionistas acontece neste mês

De forma online, evento acontecerá no dia 19 de novembro. Não perca!

D

iversos estudos apontam que a troca de experiências é essencial para
a saúde e o bem estar nessa fase da
vida, além de garantirem qualidade de vida.
Então, que tal aproveitar, se divertir e ampliar os relacionamentos de amizade participando do 7º Encontro Anual dos Aposentados e Pensionistas do Sindijus-PR?
A atividade terá como tema “Como superar os desafios no período da pandemia”. A
atração cultural ficará por conta do colega
aposentado, Egídio Arguello e contará com
a participação da psicóloga Luana Nazaret
Soares Bartelli, e será no formato online, no
dia 19 de novembro, sexta-feira, às 19h30.
Os interessados em participar devem procurar o funcionário Bruno Bux pelo telefone
(41) 99825-0820 para se inscrever.
A coordenadora do Núcleo de Aposentados e Aposentadas do Sindijus-PR, Maria
Dulcinea Fernandes Gomes del Rios ressalta a importância do evento no sentido
da organização dos aposentados e pensionistas, bem como do seu papel na luta
para garantir os seus direitos conquistados através de árduas batalhas. “Cada um,
de forma efetiva, contribuiu para a construção desse grande Sindicato, tempos difíceis vivemos, mas é preciso força para
encarar os desafios futuros. Por este motivo, é fundamental a participação de todos
nessa atividade”, disse Dulce.

A importância da participação dos Aposentados e Pensionistas é fundamental, considerando que contribuíram com
a história de 33 anos do Sindijus-PR. Para o Sindijus-PR,
esse evento vai além do debate
sobre temas de interesse dos
Aposentados e Pensionistas. É
nele que os servidores se reú-

nem para a confraternização e
o estreitamento dos laços.
A direção ressalta que esse
vínculo não só engrandece a
história do Sindicato, mas a todos os servidores do Tribunal de
Justiça do Paraná (TJPR). Sabemos da importância da troca de
experiências, vamos juntos lutar
por melhores condições de vida.

Agenda
19 de
novembro
7º Encontro Anual
dos Aposentados
e Pensionistas

20 de
novembro
Dia da
Consciência
Negra

23 a 26
de novembro
Semana de Articulação
e Mobilização Política
do MNPR

25 e 26 de
novembro
I Seminário
Nacional “Moradia
Primeiro”

08 de
dezembro
33 anos do
Sindijus-PR e
Dia da Justiça

12 de
dezembro
9 anos da aquisição
da sede litoral do
Sindijus-PR

19 de
dezembro
Emancipação
Política do
Paraná

