
Os servidores do Judiciário alcançaram 
importante vitória ontem (02): o Tri-

bunal de Justiça vai negociar. Após oito dias, 
a Greve da categoria surte o efeito e coloca as 
suas reivindicações na mesa com o presiden-
te Paulo Vasconcelos.

Esta terça-feira (02) foi de intensa nego-
ciação. Desde cedo, diretores do Sindijus-PR 
percorreram a Assembleia Legislativa para 
conversar com deputados sobre o reajuste 
de 8,17%, que já está na Casa de Leis. Em 
outra frente, servidores e o Sindicato aguar-
davam reunião do deputado estadual Nereu 
Moura com a Presidência do Tribunal, onde 
o parlamentar solicitaria a abertura de nego-
ciação da administração com a categoria.

No começo da tarde, o ouvidor do TJ, de-
sembargador Arquelau Araujo Ribas, cha-
mou uma comissão de servidores em Greve 
para tratar da Pauta de Reivindicações. Após 

ser convencido de que os pedidos dos ser-
vidores não afetavam diretamente o orça-
mento do TJ, o magistrado levou a pauta à 
Presidência.

O Sindijus-PR fez outros contatos com 
vários desembargadores, dentre eles Fer-
nando Prazeres e Luiz Cesar Nicolau, bus-
cando a reabertura das negociações. “Toda 
essa movimentação reforçou a Greve dos 
servidores e mostrou ao TJ a necessidade 
da negociação. É uma conquista importante 
dos servidores vencer a resistência do Tribu-
nal e negociar, efetivamente, as suas reivin-
dicações”, afirmou o coordenador-geral do 
Sindijus-PR, José Roberto Pereira.

O Sindijus-PR convoca, agora, os servi-
dores em Greve de todo o estado para es-
tarem no TJ na segunda-feira, às 09 horas, 
para intensificar a luta da categoria enquanto 
a mesa de negociação acontece. No período 

da tarde uma Assembleia Geral deve analisar 
a proposta, caso apresentada, do Tribunal de 
Justiça para ser avaliada pela categoria.

AGENDA DA GREVE

03 DE JUNHO (QUARTA-FEIRA)
::13 horas - Concentração em frente 
prédio anexo do TJ para grande ato dos 
servidores.

08 DE JUNHO (SEGUNDA-FEIRA)
::09 horas – Concentração em frente ao TJ 
com todos os servidores antes da reunião.
::10 horas – Mesa de Negociação entre 
Sindijus-PR e Tribunal de Justiça
::17 horas – Assembleia Geral no Clube 
de Subtenentes e Sargentos de Curitiba 
(Rua Comendador Fontana, 57).

 VITÓRIA DOS SERVIDORES: TJ 
ROMPE O SILÊNCIO E MARCA 

REUNIÃO PARA DIA 08



O movimento grevista precisa conti-
nuar unido, principalmente, neste 

momento em que for reaberto as nego-
ciações com o Tribunal de Justiça. Por 
isso, o Sindijus-PR convoca para que 
todos servidores – da capita, região me-
tropolitana e interior – montem a sua 
“Caravana da Justiça” e se integrem ao 
grande aos demais servidores que es-
tarão concentrados no Tribunal nesta 
segunda-feira, 08 de junho, às 9 horas 
aguardando o desfecho das negocia-
ções. Venha mostrar que a categoria 
está unida e fortalecida em busca das 
conquistas pelos nossos direitos!

Os dias de greve na capital houve 
fechamento parcial de rua, passeata, 
apitaço, visitas em locais de trabalho, 
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Monte a sua “Caravana da Justiça” e 
venha unir forças nesta segunda (08)
Sindijus-PR convoca 
todos servidores a 
estarem concentrados 
em frente ao prédio 
anexo do TJ às 9 horas

arrastões de convencimento, entrega 
de cartas aos desembargadores, pala-
vras de ordem e ações solidárias, como 
por exemplo, doação de agasalhos e de 
sangue, relatou o coordenador-geral do 
Sindijus-PR, José Roberto Pereira. “E a 
greve na capital continua ganhando o 
reforço dos servidores do interior que 
estão vindos para se unir na mobiliza-
ção em frente ao Tribunal”, completou.

Para o Sindicato, greve se faz na rua, 
conscientizando os colegas que ainda 
insistem em trabalhar e explicando a 
população os motivos do movimento. 
“Venha participar da nossa paralisação, 
saia dos seus locais de trabalho. O suces-
so da greve depende da sua participação”. 

ASSEMBLEIA
Para avaliar a proposta apresentada 
na mesa de negociação com o TJ 
nesta segunda-feira (08) e definir os 
rumos do movimento, o Sindijus-
PR convoca todos os servidores para 
nova Assembleia Geral Extraordinária 
Permanente neste mesmo dia, 08 
de junho, às 17 horas, no Clube de 
Subtenentes e Sargentos do Exército 
de Curitiba, localizado na Rua 
Comendador Fontana nº 57.
“O momento é de unir forças para 
consolidar a greve. Por isso, compareça 
à Assembleia para definirmos juntos os 
rumos do nosso movimento. A greve é 
de todos”, destaca José Roberto .


