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2019O Sindijus-PR se manteve intensamente 
na luta pela pauta de reivindicações dos 
servidores do TJPR, em especial a  
Data-Base, mecanismo de valorização salarial 
da categoria, que recebe desde 1º de julho 
de 2004 todos os índices inflacionários sem 
acumular perdas reais nos vencimentos. 

São 15 anos garantindo  
a reposição salarial!
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15 anos sem perdas 
inflacionárias! MOBILIZAÇÃO

 Parabéns a equipe do Sindijus-
PR e aos servidores do Judiciário 
por sempre participarem da luta em 
defesa dos nossos direitos, espero que 
tenhamos sucesso e vitórias sempre.
M.G.I.

AGRADECIMENTO
 Gostaria desde já agradecer pela 

importância que o Sindicato nos 
trata, primeiramente pelo novo meio 
de comunicação WhatsApp e pelos 
demais meios, redes sociais, site e 
o Boletim, pois é a única maneira 
de saber as notícias da classe. Sou 
aposentada, e quando me aposentei, 
retornei para a minha terra natal. E 
com o site sempre atualizado posso 
acompanhar todo o trabalho do 
Sindijus-PR e as lutas pelos nossos 
direitos. Muito obrigada! Parabéns a 
equipe de comunicação!
F.P.M.

DATA-BASE
 Venho por intermédio deste,  

agradecer pela luta incansável e 
desempenho de todos do Sindijus-PR 
pela conquista da Data-Base. Deus os 
abençoe. 
P.R.C.

DATA-BASE I
 A união e a organização em um 

sindicato forte e atuante resultam 
em conquistas! Parabéns a toda a 
categoria. Parabéns aos filiados ao 
Sindijus-PR!
A.R.

DATA-BASE II
 Parabéns Sindijus-PR. Meus 30 

anos de sindicalismo valem a pena!
O.O.O.

DATA-BASE III
 Esse é o meu sindicato. Parabéns 

galera pela vitória e obrigada por lutar 
por nós!
A.A.

DATA-BASE IV
 Valeu Sindijus-PR. Nós, servidores, 

agradecemos e nos fortalecemos.
M.D.

PREOCUPAÇÃO
 Sou servidora nova do TJPR e venho 

sendo deixada de lado, não sei certo 
porque, mas fiquei muito feliz em saber 
que o Sindijus-PR está preocupado em 
conscientizar os servidores a respeito do 
assédio moral. Agradeço pelo suporte. 
Vocês estão de parabéns pelos materiais 
explicativos e assistência que prestam.
L.M.P.

PARABÉNS
 Venho por intermédio deste agradecer 

pela luta incansável e desempenho de 
todos. Deus os abençoe.
P.R.C.

PARABÉNS I
 Galera do Sindijus-PR, direção e 

funcionários, venho aqui parabenizar 
vocês pelo trabalho desenvolvido para 
garantir nossos direitos, em especial 
pela data-base. Muito orgulho de vocês!
M.L.M.

Comitê Gestor Regional 
debate execução do 

plano de ações

O Diário Oficial do Executivo 
nº 10.534, do dia 2 de outu-
bro de 2019, divulgado no 

dia 04, publicou a Lei nº 19.952, que 
implanta a Data-Base dos servidores 
do Poder Judiciário do Paraná. A Lei 
garante aos servidores do Tribunal de 
Justiça do Paraná a reposição inflacio-
nária de 4,94%, acumulada no perío-
do entre maio de 2018 e abril de 2019, 
com pagamento retroativo ao dia 1º de 
maio. Importante mencionar que, com 
a implantação do reajuste em 2019, se-
rão 15 (quinze) anos consecutivos em 
que a categoria com a data-base evita o 
acúmulo de perdas salariais e mantém 
os vencimentos reajustados integral-
mente, conforme a inflação do perío-
do. Vivemos um momento de grande 
instabilidade econômica no país, em 
que se apresentam grandes desafios 
e dilemas para a classe trabalhadora. 
Para os servidores públicos, a pers-
pectiva também não é das melhores. 
As medidas em trâmite no Congresso 
Nacional visam prejudicar ainda mais 

os direitos do funcionalismo público. 
Entre tais medidas está a possibilidade 
de aumento do desconto previdenciá-
rio, fim da estabilidade funcional e da 
licença-especial, a ameaça de extinção 
das gratificações, quinquênios, anu-
ênios e até da extinção das carreiras, 
passando pela privatização de servi-
ços essenciais. No Estado do Paraná, 
o Governo Estadual continua com sua 
política de ataque aos direitos dos ser-
vidores do Judiciário. Contudo, a luta 
do Sindicato permitiu que fôssemos o 
primeiro Estado da Federação a con-
quistar o índice completo da inflação 
para todos os servidores do Poder Ju-
diciário. Pode parecer pouco, mas a 
grande maioria das demais categorias 
de trabalhadores de todo o país ain-
da está lutando para evitar as perdas 
inflacionárias. Esta conquista é, sem 
sombra de dúvidas, mais uma demons-
tração do compromisso e da seriedade 
da Direção do Sindijus-PR no trabalho 
realizado em prol de toda a categoria. 
Juntos somos mais fortes!
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Comitê Gestor Regional 
debate execução do 

plano de ações

O Comitê Gestor Regional (CGR) do Tri-
bunal de Justiça do Paraná (TJPR) se 
reuniu  em agosto, para dar continuida-

de à implantação da Política Nacional de Atenção 
Prioritária ao 1º grau de Jurisdição, instituída pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2014. Os 
diretores do Sindijus-PR Daieniffer Cherini Lopes 
e Leandro Fonseca acompanharam a reunião.

Entre outras questões, um dos debates tratou da 
formação de equipe do projeto Prospecção de Custas 
e Receitas. Representante do Sindijus-PR, Leandro 
Fonseca ressaltou a importância da referida equipe, 
“tendo em vista as supostas restrições orçamentárias 
do TJPR, que sempre são alegadas pela administra-
ção para não atender as demandas da categoria”.

Neste ponto específico, o Tribunal afirma, de 
forma reiterada, que o orçamento está próximo 
ao limite prudencial, o que impossibilita maiores 
gastos com servidores. O Sindijus-PR solicitou 
a participação de um representante do sindicato 
para acompanhar os trabalhos da equipe, bem 
como colocou a disposição o assessor Cid Cor-
deiro para auxiliar na questão do orçamento do 
Estado. Aprovou-se ao final a proposta de enca-
minhamento urgente ao DGRH para edição e pu-
blicação de portaria para formalizar a instituição 
e composição do grupo de trabalho, vez que já 
aprovado pelo Comitê Orçamentário (COGR).

O CGR aprovou, ainda, envio de ofício ao Co-
mitê Gestor Nacional de Atenção Prioritária ao 
Primeiro Grau de Jurisdição,  para atualização dos 
registros relativos à coordenação,  composição e 
regulamentação local do COGR.  Oficiar à Pre-
sidência do TJPR para que determine ao Depar-
tamento de Planejamento (Deplan) a publicação 

de relatórios e gráficos demonstrando a previsão 
e execução orçamentária das ações voltadas ao 1º 
e 2º graus, com base nos dados discriminados na 
Resolução n.º 195/CNJ. 

Também será solicitado,  via ofício,  que o De-
plan encaminhe o esboço da proposta orçamen-
tária de 2019 e mapa demonstrativo da execução 
orçamentária de 2018, a fim de possibilitar a apre-
sentação de sugestões e observações pelo COGR.

Com relação à revisão de Plano de Ação do 
Comitê, enfatizou-se que o mesmo está desatuali-
zado, sendo necessário elencarem-se os itens prio-
ritários para que se possa ir cumprindo e fazendo 
o acompanhamento. Com o passar do tempo, no-
vas demandas surgem. O desembargador Eduar-
do Sarrão enfatizou que a principal questão é o 
enfrentamento do acervo de processos, por meio 
de forças-tarefas, mutirões e até, segundo ele, “ter-
ceirização” de algumas atividades.

Já no que se refere ao auxílio-creche (SEI 0028833-
88.2019.8.16.6000), o Sindijus-PR enfatizou que já se 
passaram muitos anos desde que iniciou a tramita-
ção do pedido, tendo reiterado a necessidade de ur-
gência para atendimento da demanda, uma vez que 
há expectativa na categoria. No entanto, em votação 
a maioria dos membros deliberou pela incompetên-
cia do Comitê para analisar tal assunto, com votos 
contrários dos servidores Daieniffer e Clayton.

Nesse contexto o expediente será remetido à 
Presidência que é  competente para apreciar o as-
sunto. O Sindijus-PR irá se manifestar no expe-
diente apresentando as considerações pertinentes 
que beneficiem o maior número de servidores,  so-
licitando a elaboração de projeto de instituição do 
auxílio e seu encaminhamento ao Órgão Especial.

Acervo processual e prospecção de 
custas foram temas prioritários O abono de permanência é o benefício conce-

dido ao servidor efetivo que tenha alcança-
do todos os requisitos para se aposentar pre-

vistos na legislação em vigor (tempo de contribuição, 
tempo de serviço público, entre outros), mas optou 
por permanecer em atividade. O abono é a devolu-
ção do desconto previdenciário. Mas segundo o ad-
vogado do Sindijus-PR, Ludimar Rafanhim ele não 
se aplica no caso de aposentadoria por idade e, por 
enquanto, para quem adquire o direito pelo artigo 3º 
da Emenda 47/2005, regra dos pontos (diminui um 
ano na idade a cada ano que passa do tempo mínimo 
de contribuição). “É uma compensação e estímulo 
para continuar trabalhando”.

O estímulo foi criado pela Emenda Constitucional 
41 (EC 41/2003) para o servidor que permanecer traba-
lhando, após ter cumprido todos os requisitos (idade e 
tempo de contribuição) sem se aposentar.

O Sindijus-PR alerta aos servidores que já cumpri-
ram todas as etapas para a aposentadoria e continuam 
trabalhando, que têm direito ao Abono de Permanên-
cia, com exceção aos servidores que adquiriam o direito 
à aposentadoria por idade, pois deviam ter 25 anos de 
contribuição quando da promulgação da EC 41/03.

Em recentes visitas realizadas pela direção do Sin-
dicato, foi constatado que há diversos servidores que 
já cumpriram os requisitos para a aposentadoria, mas 
que não solicitaram o benefício. Porém, o Estado só 
concede o abono de permanência  para aqueles ser-
vidores que requerem o benefício junto ao Departa-
mento de Recursos Humanos. Segundo informações, 
o servidor deve através do SEI fazer o procedimento 
requerendo ao DGRH-A.

Ludimar Rafanhim, explica que o abono é devido ao 
servidor enquanto não se aposentar, tendo como limite 
máximo a idade da aposentadoria compulsória aos 75 anos.

Abono de 
Permanência: 
o que é e quem 
tem direito?

FIqUE ATENTO!VALORIZAÇÃO DO 1º GRAU
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Data-Base  
é símbolo  
de luta e  
conquista dos 
servidores

Filiado, atualize o seu cadastro

Juntos somos mais fortes

Sindijus-PR iniciou as 
negociações para garantir  
a reposição da inflação  
ainda em 2018

Sindijus-PR destaca a 
importância de manter  
os seus dados corretos!

Roda de Conversa quer 
destacar as novas abordagens 
de atuação da direção

Em agosto, o Sindijus-PR lançou uma nova ativida-
de para beneficiar os aposentados e pensionistas, 
filiados ou não ao Sindicato. A atividade “Roda de 

Conversa” tem como objetivo aproximar os servidores que 
ajudaram e ainda ajudam a construir a história do Sindica-
to. Considerando as novas abordagens de atuação do Sin-
dijus-PR junto a esses trabalhadores e trabalhadoras, essa 
atividade, vem investida de objetivos promovidos através 
de uma Roda de Conversa. Tudo isso para expressar e de-
monstrar a importância que esses servidores  aposentados 
e pensionistas representam para o Sindicato, notadamente, 
pela história e lutas sindicais.

Na atual situação política e econômica em que se encon-
tra o Brasil, mais do que nunca, a luta é a única arma 
para garantir avanços e evitar os retrocessos às con-

quistas dos trabalhadores. 
Diante deste cenário de adversidades, o Sindijus-PR se man-

teve intensamente na luta pela pauta de reivindicações dos ser-
vidores do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), em especial a 
Data-Base, mecanismo de valorização salarial da categoria, que 
recebe desde 2005 todos os índices inflacionários sem acumular 
perdas reais nos vencimentos.

Após a tramitação na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), o 
Projeto de Lei (PL) 577/2019 foi para ser sancionado pelo governa-
dor Ratinho Jr, porém o chefe do Executivo, devolveu à Alep o Pro-
jeto, que concedia a reposição inflacionária de 4,94% aos servidores. 
Quando o Executivo não se manifesta dentro dos 15 dias úteis – pra-
zo vencido no dia 1º – não sanciona e nem veta, cabe ao Poder Le-
gislativo a promulgação, esse procedimento se chama “sanção tácita”. 

Foi um período de negociação e muita luta,  que se encerrou no 
dia 02 de outubro quando o presidente da Assembleia, deputado 
Ademar Traiano,  promulgou a reposição inflacionária de 4,94% 
sobre os vencimentos dos cargos e das funções dos servidores dos 
Quadros de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Paraná e dos 
proventos de aposentadorias e pensões dos serventuários do Foro 
Judicial e Extrajudicial, com retroatividade ao dia 1º de maio.

Importante mencionar que o índice de 4,94% ainda não es-
tava garantido, e que as ações da Direção do Sindijus-PR, em 
conjunto com a mobilização da categoria, foram decisivas para 
mais essa conquista.

Esta vitória é, sem sombra de dúvidas, mais uma demonstra-
ção do compromisso e da seriedade da Direção do Sindijus-PR 
no trabalho realizado em prol de toda a categoria, na luta incan-
sável para garantir os direitos dos servidores.

Segundo o coordenador-geral do Sindijus-PR, José Roberto 
Pereira,  com a implantação da data-base de 2019, são 15 anos 
consecutivos em que a categoria conquista o pagamento integral 
da reposição sem deixar as perdas salariais se acumularem. “O 
índice apenas repõe a inflação do ano passado, portanto, os servi-
dores não deixarão de reivindicar os demais itens de pauta. É fun-
damental toda unidade da categoria nas lutas que teremos para 
garantir melhores condições de trabalho e avanços”.

O Sindijus-PR requereu ao Tribunal a implantação do índice de 
4,94% imediato e o pagamento do retroativo em folha suplementar.

A diretoria do Sindijus-PR começou a distribuição 
de agendas personalizadas e dos calendários de 
mesa de 2020 aos filiados. Os aposentados e pen-

sionistas filiados ao Sindicato receberão via correio, em 
suas residências  os materiais. Por isso, é importante que os 
servidores mantenham os cadastros atualizados para envio.

Desta forma, o Sindijus-PR solicita aos filiados que 
atualizem seus dados pessoais na Secretaria. É importan-
te manter seus telefones e endereços atualizados, para que 
você possa receber informações da categoria, e também 
para que o Sindicato possa entrar em contato, caso haja al-
guma novidade de seu interesse. Assim o Sindicato busca 
estimular ainda mais os filiados a participarem das lutas, 
atividades, estruturas de lazer e benefícios em geral.

A atualização também pode ser feita pelo site. Basta clicar 

Aposentados e pensionistas são 
fundamentais na história do Sindijus-PR

AtiVidAde

Servidores da 
Capital e Região 
Metropolitana

Leo Silva

2019 O Sindijus-PR inicia 2019 em contato com TJPR, Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) 
e Executivo diante da ameaça do governo Ratinho Jr de cortar da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) o Fundo de Participação dos Estados (FPE) dos repasses aos outros poderes. Isso inviabiliza-
ria o orçamento do TJPR, a realização de concurso, além de comprometer o andamento e a aprova-
ção da Data-Base. Em paralelo, o Sindicato participa ativamente detodas mobilizações em defesa 
da reposição dos demais trabalhadores.

Integrante do Fórum das Entidades Sindicais dos Servidores (FES), o Sindijus-PR se une aos 
demais servidores públicos na luta em defesa da Data-Base, que é um direito garantido pelo 
artigo 37 da Constituição Federal. Desde 2016 sem reposição da inflação, servidores do Executivo 
acumulam mais de 17% de perdas salariais.

Em maio, foi divulgado o índice de 4,94%, medido pelo IPCA-IBGE. Mais uma vez a direção 
do Sindijus-PR reforçou a luta pela reposição e protocola o pedido para concessão do índice. Em 
diversos contatos com o TJPR, o Sindicato solicitava a aprovação do anteprojeto de lei no Órgão 
Especial para iniciar o tramite legislativo.

Em 10 de junho, os desembargadores aprovam a proposta e a Data-Base é enviada à Alep. 
Iniciava uma saga pelos corredores e gabinetes de deputados para buscar uma tramitação rápida. 
Diversas reuniões com a Presidência, lideranças do governo e da oposição, integrantes das 
comissões que analisarão o projeto foram realizadas para acelerar a votação.

IMPASSE Diante do impasse nas negociações entre servidores e Governo Ratinho Jr, alguns 
deputados decidiram fazer política com a falta de reposição dos trabalhadores do Executivo e impe-
dem a tramitação dos projetos que repõe a inflação dos demais poderes, interferindo na autonomia e 
gestão do TJPR, MP, TCE, ALEP e Defensoria.

Com a deflagração da greve dos servidores no dia 25 de junho, o Sindijus-PR se une às categorias 
e participa de reuniões com o governo e das manifestações de rua. As mobilizações foram um alerta 
dos servidores do Judiciário de que todos devem continuar mobilizados, pois a batalha estava apenas 
começando para garantir o direito à reposição da inflação.

Em reunião com diretores do Sindijus-PR, antes do recesso parlamentar, o presidente do TJPR, 
Xisto Pereira disse que solicitaria à Alep agilidade na tramitação da Data-Base. A reunião aconteceu 
no mesmo dia em que o governo estadual apresentou proposta rebaixada com previsão de reajuste de, 
apenas, 0,5% em 2019.

no “banner” SINDICALIZADO, ATUALIZE SEU CADAS-
TRO – 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 cadastro do Sindijus-PR é sigiloso.

O recadastramento tem como objetivo manter o ca-
dastro dos servidores atualizado, e assim prestar um me-
lhor atendimento.

Se você ainda não é filiado ao Sindijus-PR, basta preencher 
a ficha de filiação – localizada na barra esquerda – no “ban-
ner” JUNTOS SOMOS MAIS FORTES, SINDICALIZE-SE e 
enviar a cópia assinada para a Secretaria do Sindicato.

Maiores informações através do telefone (41) 3075-5555 
ou e-mail conscienciaeluta@sindijuspr.org.br

A 1ª Roda de Conversa aconteceu no dia 14, na sede ur-
bana, oferecendo serviço de Quick Massagem com o mas-
soterapeuta Tiago Koloda, e o entretenimento, foi reserva-
do aos participantes com o artista João Belo “O Semeador 
de Sonhos”, atividade cultural que alegrou o final do en-
contro com música, dança e poesia. Encerrando, aconteceu 
uma confraternização com um café colonial aos servidores 
participantes.

“Esperamos que esses momentos de encontro, lazer e 
diversão contribuam para melhorar a vida deles”, diz a co-
ordenadora de aposentados e pensionistas do Sindijus-PR, 
Maria Dulcineia Del Rios.

Realizada pela primeira vez, a Roda de Conversa será 
feita por regiões, isso quer dizer, que teremos mais. Será 
uma forma de reconhecer aqueles que dedicaram boa parte 
da vida para prestar um serviço público de qualidade e con-
tribuir para o  fortalecimento  do Sindijus-PR. 

SURPRESA 
Após o retorno do 

recesso legislativo, 
no dia 12 de agosto 
deputados estaduais 

anunciaram um 
projeto substitutivo 
para que as demais 

categorias seguissem 
a mesma proposta 

do Executivo, ou seja, 
implantando os 2% 
em janeiro de 2020, 
para servidores do 
Ministério Público, 

Assembleia, 
Defensoria Pública e 
Tribunal de Contas.

A reação foi 
imediata. Sindijus-PR, 
SindMP e Sindicontas 

intensificaram 
a mobilização e 

conversaram com 
diversos deputados 

para que o substitutivo 
não atacasse a 

independência dos 
poderes. Após alguns 
dias, em 19 de agosto, 

a pressão cumpre 
seu papel e a Mesa 

Diretora da Alep 
comunica a retirada 

do substitutivo. 
Após muita pressão 

dos servidores e 
das direções dos 

sindicatos, a mesa 
diretora da Alep inicia 
o trâmite dos projetos 

do TJ, MP, TCE, 
Defensoria e Alep até 

a sua aprovação. 

2018 As negociações para que a reposição da inflação fosse implantada começaram muito 
antes. A Diretoria do Sindijus-PR,ainda em 2018, encaminhou as primeiras providências para a 
Data-Base, direito previsto na Lei 16165 desde 2009.

Em agosto do ano passado, o Comitê Orçamentário do 1º grau sobre o orçamento de 2019 
abre os debates. Integrante do comitê, o Sindicato atuou junto à administração para estabelecer 
os valores necessários para cumprir com a lei, já que o Tribunal precisa apontar a previsão 
orçamentária da reposição salarial da categoria.

No final do ano, após as Eleições do TJPR, o Sindijus-PR se reúne com o presidente eleito, 
Adalberto Xisto Pereira, que tomaria posse apenas em fevereiro de 2019, e apresenta as 
reivindicações dos servidores. Destaque para a reposição inflacionária. Neste momento, Xisto 
Pereira garantiu a implantação da Data-Base em maio, diante do orçamento aprovado com recursos 
específicos.

Direção do Sindijus-PR 
e servidores do TJPR 
com o presidente da 
Alep, Ademar Traiano 
no dia da promulgação

Le
o 
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ESPORTE

Arquivo Sindijus-PR

14º Tijup será em Apucarana
O Torneio será realizado em 2020 

com cerca de mil participantes

Edson Denobi

Já está confirmado. A cidade de Apuca-
rana sediará a 14ª edição do Torneio In-
terjudiciário do Paraná (Tijup) em 2020. 

Em agosto, o diretor do Sindijus-PR, Lucinei 
Guimarães, acompanhado pelos assessores 
do Sindicato, Edson Fernando e Bruno Bux 
estiveram com o prefeito Junior da Femac e o 
deputado estadual, ArilsonChiorato.

A reunião teve como objetivo de buscar 
a parceira da Prefeitura para a realização do 
Tijup na cidade, que ainda não tem data defi-
nida. “Podem contar com nossa parceria para 
trazer esses jogos para Apucarana. Nossa ci-
dade é acolhedora e tem toda estrutura para 
sediar eventos esportivos como já ficou com-

provado em várias competições de nível es-
tadual que recebemos nos últimos anos. Para 
nós é uma honra realizar os Jogos do Judiciá-
rio em nossa casa”, disse Junior da Femac.

O Tijup reúne os servidores do Tribunal 
de Justiça do Paraná (TJPR), do Ministério 
Público (MP), do Tribunal de Contas (TC), 
da Justiça Eleitoral, Justiça Federal, Justiça do 
Trabalho, Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) e do Ministério Público Federal.

O diretor do Lucinei Guimarães agradeceu 
a receptividade e o apoio do prefeito Junior da 
Femac à solicitação do Sindicato. “A decisão de 
realizar o Tijup em Apucarana deve-se princi-
palmente a dois fatores. Um deles é de que a 

Os servidores sindicalizados já podem se ins-
crever para o sorteio da temporada de verão 
na Sede Litoral do Sindijus-PR, em Guaratu-

ba. São 10 períodos (separados pelas datas de entrada 
e saída) que iniciam em 20 de dezembro de 2019 e 
encerram no Carnaval. As inscrições vão até o dia 31 
de outubro e devem ser feitas, exclusivamente, pela 
área restrita localizada no site do Sindicato, onde há 
um cadastro específico aos sindicalizados que orga-

niza as semanas que estarão disponíveis. A sede está 
situada há uma quadra da praia e possui 32 aparta-
mentos. Veja mais informações sobre a Sede Litoral 
no site www.sindijuspr.org.br.

Assim, os servidores poderão escolher para qual 
semana pretendem fazer a reserva. Veja ao lado os 
períodos de sorteio, apenas os que tiverem mais 32 
reservas serão sorteados. Abaixo disso, as reservas 
estão garantidas.

Abertas inscrições para a 
temporada de verão na Sede 

Litoral do Sindijus-PR
Servidores têm até o dia 31 para 

escolher um dos períodos de sorteio

cidade ainda não tinha sediado essa competição e o outro é o histórico 
de Apucarana no incentivo ao esporte no Paraná e no Brasil”, afirmou.

A Direção do Sindicato já busca apoio para a realização do Tor-
neio para poder viabilizar melhores preços para os servidores, de 
maneira que facilite a participação de todos os  interessados de diver-
sas esferas da Justiça paranaense, além de proporcionar momentos 
de lazer entre os trabalhadores.

INFORMAÇÃO
 A Sede do Litoral não fornece alimentação, rou-

pa de cama e banho, que devem ser levados pelos 
servidores. 

O valor da diária para esta época (alta temporada) 
é de R$ 115,00 reais por apartamento, sendo somen-
te para o filiado e seus dependentes, totalizando R$ 
690,00 reais o período.O apartamento comporta quatro 
pessoas, podendo chegar até cinco se levar um colchão.

01  20/12 A 26/12 (Natal)
02  27/12 A 02/01 (Réveillon)

03  03/01 A 09/01
04  10/01 A 16/01
05  17/01 A 23/01
06  24/01 A 30/01
07  31/01 A 06/02
08  07/02 A 13/02
09  14/02 A 20/02

10  21/02 A 27/02 (Carnaval)

PERÍODOS

 Cada período corresponde a seis dias, sendo a en-
trada entre 14 e 22 horas do primeiro dia da reserva 
e a saída até às 12 horas do último dia da reserva. As 
semanas que não estiverem relacionadas para sorteio 
estão livres para reservas diretas no Sindicato, de-
pendendo apenas da disponibilidade de acomodação.

O resultado do sorteio será divulgado no dia 01 
de novembro no site, e aos sorteados o Sindicato 
fará a comunicação com as instruções para pa-
gamento via e-mail. O não pagamento e envio do 
comprovante até o dia 30 de novembro implica na 
desistência da reserva, deixando-a livre para a con-
vocação do próximo suplente.

Diretor do Sindijus-PR, Lucinei Guimarães, assessores 
do Sindicato, Edson Fernando e Bruno Bux com o prefeito 
Junior da Femac e o deputado estadual, Arilson Chiorato
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Governo retira oficialmente 
PLC 04/2019 da Alep

O PLC 04/2019, assinado pelo governador Rati-
nho Junior (PSD), congelava a data-base e  até pro-
gressões. O Sindijus-PR já vinha alertando, desde de 
maio, quando a proposta havia sido encaminhada à 
Alep, os servidores do Tribunal de Justiça do Paraná 
(TJPR) de que o PLC 04/2019 possui alguns artigos 
que irão atingir diretamente a categoria, como a reti-
rada do recebimento das gratificações de verbas inde-
nizatórias quando o servidor estiver afastado, como 
por exemplo: férias, licença médica, licença materni-

Arquivamento do projeto representa 
um dos avanços obtidos pelo FES

Após forte mobilização e luta, Fenajud e entidades 
sindicais garantem maioria contra redução salarial

Mobilização com lideranças foi fundamental para garantia do direito

ESPORTE

FEDERAÇÃO

Fenajud

Diálogo com líderes 
foi realizado no 
Congresso. Na foto, 
representantes 
da Fenajud com o 
deputado federal, 
Rubens Bueno

Edson Denobi

A Federação Nacional dos Trabalha-
dores do Judiciário nos Estados 
(Fenajud) está certa de mais uma 

vitória no Supremo Tribunal Federal (STF) 
em defesa dos trabalhadores e trabalhado-
ras que atuam no serviço público. É que 
no dia 22 de agosto os ministros da Corte 
formaram maioria para impedir a redução 
da jornada e salários de trabalhadores do 
funcionalismo público, quando os gastos 
com pessoal ultrapassarem o teto de 60% da 
Receita Corrente Líquida (RCL), previsto na 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A vitória só foi possível após articulação 
da Federação e de outras entidades sindicais, 
além dos partidos PCdoB (Partido Comu-
nista do Brasil), PT (Partido dos Trabalha-
dores) e PSB (Partido Socialista Brasileiro), 
que ajuizaram a Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade 2238, que propõe a exclusão 
desses dispositivos da LRF do ano de 2000.

O julgamento, que tem placar de 6×4, foi 
interrompido pelo presidente da Corte, mi-
nistro Dias Toffoli, para aguardar o voto do 
decano Celso de Mello – afastado por mo-
tivo de saúde. Ainda não há data definida 
para retomada do tema na Suprema Corte.

Para o coordenador de Assuntos Jurí-
dicos da Fenajud, Wagner Ferreira, “nesse 
momento de intensos ataques, uma vitó-
ria como essa– resultado de muita luta e 
perseverança dos que representam a classe 
trabalhadora – é de extrema importância 
e deve ser comemorada pois garante, até o 
momento, a manutenção dos salários dos 
servidores brasileiros”.

Histórico
 A Fenajud esteve em fevereiro em companhia da Fenafisco (Federação 

Nacional do Fisco Estadual e Distrital), do CNTE (Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Educação), da Fenajufe (Federação Nacional dos 
Trabalhadores do Judiciário Federal e MPU), da Fasubra (Federação de Sindicatos 
de Trabalhadores Técnico-administrativos em Instituições de Ensino Superior 
Públicas do Brasil) e do deputado Rogério Corrêa (PT-MG) –no STF para alertar 
o ministro sobre os impactos dessa possível medida na oferta dos serviços 
públicos, especialmente na educação, na saúde, na justiça e na segurança.

Na ocasião foram entregues memoriais (ADI 2238 MEMORIAIS), em nome 
de onze Federações (Fenajud, Fenafisco, Fenasepe, FENAPRF, Federação dos 
Policiais Civis, Fenajufe, Fasubra, Fenapen, Fenamp e Federação dos Delegados 
de Polícia Federal), sustentando as inconstitucionalidades dos dispositivos da 
LRF e as alternativas para os estados superarem a crise fiscal sem comprometer 
o bem-estar da sociedade.

Força-tarefa
 Uma das ações mais impactantes no âmbito da ADI 2238 foi a 

mobilização, considerada uma verdadeira “força-tarefa”, em defesa dos 
servidores no Congresso Nacional. Junto das Federações citadas acima e 
de sindicatos de base do Judiciário estadual, a entidade protagonizou um 
intenso diálogo com líderes partidários para tratar sobre o tema. O grupo 
encaminhou uma petição ao presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, 
solicitando o adiamento do julgamento da ADI 2238 para que o tema fosse 
debatido com os ministros antes do julgamento pela Corte.

Fenajud convoca 
Congresso Nacional 
Extraordinário de 
12 a 14 de dezembro

 A Federação Nacional dos 
Trabalhadores do Judiciário nos 
Estados (Fenajud) realizará a 
atividade em Belo Horizonte (MG), 
no fim deste ano. Sob o tema 
“Que Justiça é Essa?”, a categoria 
debaterá as principais dificuldades 
enfrentadas no país, além de votar 
pontos importantes. Entidades 
devem ficar atentas a prazos e 
normas para participação.

A Coordenação Executiva 
Colegiada convoca todos os sindicatos 
filiados, quites com suas obrigações 
financeiras, para participarem do 
Congresso Extraordinário Nacional da 
Federação, a ser realizado no período 
de 12 a 14 de dezembro de 2019. A 
convocação foi publicada no DOU 
Seção 3, dia 14 de agosto.

O Fórum das Entidades Sindicais (FES), Fó-
rum do qual o Sindijus-PR faz parte, teve 
um grande avanço no dia 07 de agosto, 

conseguiu impedir mais uma vez a tentativa do 
governo de retirada dos direitos dos servidores 
públicos. O Governo, através de ofício, cumpriu o 
acordo que havia feito quando os servidores esta-
vam em greve, e retirou oficialmente o Projeto de 
Lei Complementar (PLC) 04/2019 da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep). 

cidade ainda não tinha sediado essa competição e o outro é o histórico 
de Apucarana no incentivo ao esporte no Paraná e no Brasil”, afirmou.

A Direção do Sindicato já busca apoio para a realização do Tor-
neio para poder viabilizar melhores preços para os servidores, de 
maneira que facilite a participação de todos os  interessados de diver-
sas esferas da Justiça paranaense, além de proporcionar momentos 
de lazer entre os trabalhadores.

dade e paternidade, recesso, etc. Ou seja, quando o 
servidor estiver afastado legalmente, não irá receber 
o auxílio-alimentação, indenização de transporte, 
gratificação de chefia, entre outras.

Para o Sindijus-PR foi uma grande vitória dos ser-
vidores públicos, pois unidos e com mobilizações con-
seguimos barrar mais um ataque aos nossos  direitos.
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Direção do Sindijus-PR esteve em 
Barracão acompanhando correição

Número de processos é quatro vezes maior do que a média apontada pelo CNJ

O Sindijus-PR esteve, em agosto, nas co-
marcas da região Sudoeste do Estado. 
A direção do Sindicato vem visitando 

os locais de trabalho, para melhor compreender 
a situação em que os servidores se encontram.

Em Barracão, o secretário-geral do Sindijus-
-PR, Lucinei Guimarães e o assessor do Sindica-
to, Edson Fernando estiveram acompanhando 
a inspeção de correição da Corregedoria-Geral 
do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR). E, e 
na oportunidade, após ouvir os servidores, o 
Sindijus-PR foi recebido pelo corregedor, de-
sembargador José Augusto Gomes Aniceto.

Lucinei Guimarães levou ao conhecimento 
da Corregedoria as demandas dos servidores 
de Barracão, em específico, destacando que 
na comarca a realidade é a seguinte: possuem 

cerca de 14.500 processos em andamento e 
existe apenas 01 analista Judiciário, o qual 
está relotado para outra comarca, entretanto 
encontra-se à disposição na comarca de Barra-
cão até que seja nomeado outro servidor para 
substituí-lo; uma técnica de Secretaria que, 
além de suas atividades normais de trabalho, 
ainda acumula a função de assistente da dire-
ção do Fórum; há uma técnica Judiciária, e um 
técnico Judiciário que atuam na função externa 
como oficial de Justiça, e também trabalha no 
serviço interno na Secretaria “função híbrida”. 
Há somente um oficial de Justiça de carreira; e 
a comarca só tem um servidor técnico Judiciá-
rio que atua na Central de Mandados e exerce 
atribuições no Cartório distribuidor; além dis-
so, não há servidores que atuam no gabinete 
do juiz; somando-se assim apenas 5 servidores 
lotados na comarca e 01 à disposição.

AGENDA

18 de outubro
 Dia do Médico

 2º Encontro de Mulheres 
do Judiciário Paranaense

 Assembléia geral 
extraordinária

19 de outubro
 Dia de Luta dos 

Trabalhadores do 
Judiciário Paranaense

25 de outubro
 Dia do Dentista

22 de novembro
 XII Conseju

20 de novembro
 Dia da 

Consciência Negra

2 de novembro
 Dia de Finados

15 de novembro
 Proclamação da 

República

31 de outubro
 Encerram as inscrições 

para o sorteio da temporada 
de verão na Sede Litoral

28 de outubro
 Dia do Servidor Público

Arquivo Sindijus-PR

Secretário-geral do Sindijus-PR, Lucinei Guimarães e o 
assessor do Sindicato, Edson Fernando foram recebidos pelo 
corregedor, desembargador José Augusto Gomes Aniceto

Vale lembrar que segundo o 
Decreto 761, o número ideal de 
servidores para atuar na comarca 
é de 10 servidores, e se levar em 
consideração o acervo, necessitaria 
mais três servidores. Sendo assim, 
o Decreto 761 prevê número ideal 
de 13 servidores. Portanto, nessa 
comarca de Barracão há enorme 
déficit de servidores o que ocasiona 
excesso de trabalho, comprometen-
do a saúde dos trabalhadores.

Para o Sindijus-PR, é eviden-
te que a comarca de Barracão 
necessita de urgente atenção da 
administração do Tribunal. E, 
dessa forma, a direção solicitou 
que a Corregedoria tome as de-
vidas providências, priorizando 
o atendimento à essa comarca, 
para que haja valorização dos 
servidores inclusive com relação 
à saúde, para que possam traba-
lhar em condições adequadas e 
executarem um serviço público 
de qualidade a toda à sociedade.

O corregedor José Aniceto 
se comprometeu em atender a 
demanda dos servidores de Bar-
racão, e que registrará em ata 
correcional as referidas reivindi-
cações apresentadas pela direção 
do Sindijus-PR. Também afir-
mou que junto a administração 
do TJPR buscará resolver essas 

situações levantadas.
O secretário-geral, Lucinei 

Guimarães, também esteve visi-
tando nesta semana as comarcas 
de Francisco Beltrão e Santo An-
tônio do Sudoeste, e os servidores 
também se queixam do excesso de 
trabalho e da falta de servidores.

As vagas ofertadas pelo con-
curso público realizado no dia 
22 de setembro, para o Sindijus-
-PR não serão suficientes para dar 
conta da demanda e  da falta de 
servidores. A direção já esta em 
contato com a administração do 
Tribunal visando que haja pro-
porcionalidade entre as contrata-
ções, a realização de mais concur-
sos para que a demanda existente 
no Paraná seja atendida.

“O Sindicato não medirá es-
forços para que a categoria tenha 
melhores condições de trabalho 
e que a saúde do servidor seja 
prioridade entre as demandas 
existentes,o excesso de trabalho 
precisa ser combatido. Portanto, 
a união da categoria é imprescin-
dível, devemos buscar a manuten-
ção das filiações e ainda conscien-
tizar aos demais servidores para 
que se filiem ao Sindicato e par-
ticipem do exercício da legítima 
defesa dos direitos dos servido-
res”, enfatiza Lucinei Guimarães.


