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Mobilizações em todo o Estado most ram o sent imento da categoria
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Sindijus-PR
completa 20
anos. Festa
será junto com
VIII TIJUP

DUAS CHAPAS
DISPUTAM AS
ELEIÇÕES DO
SINDIJUS-PR
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ovamente, os servidores precisam
lutar para garantir seus direitos.
Sempre foi assim e sempre será.

Os atrasados da URV serão conquistados.
Mas até lá, a luta será grande, atingindo
a todo o Estado.

Desta vez, o movimento já começou
forte. Muitos servidores organizaram
seus locais de trabalho e mantém a

Gustavo Henrique Vidalmobilização da categoria. Cada vez mais
comarcas aderem às paralisações. Isso
mostra que a categoria está disposta a
lutar até garantir seus direitos.

As fotos nesta ediçaõ mostram uma par-
te do movimento na capital e no interior.
Muitas outras cidades estão se preparan-
do para brigar pelos atrasados da URV.
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Servidores não vão deixar que as
carreiras sejam extintas Página  3

O entendimento de alguns servidores quanto ao Projeto de Lei 470/08 está
errado. O Sindijus-PR tem recebido diversos questionamentos sobre a proposta
do Tribunal de Justiça, que estatiza os cartórios cíveis. O projeto extingue, sim,
as carreiras.
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EDITORIAL

Antes de tocar os
sinos

BATALHA VENCIDA

ntes do badalar dos sinos
de natal e o alvorecer do
novo ano, os servidores

do judiciário ainda têm tarefas
difíceis pela frente. Uma delas,
quase no apagar das luzes da
atual administração, com a re-
messa pelo Tribunal de Justiça
do “malfadado” Projeto 470/08
à Assembléia Legislativa.

A outra, oriunda da transfor-
mação da moeda em 1994, na
chamada mudança do cruzeiro
real para URV. Ambas, vão servir
para testar a resistência dos ser-
vidores neste ano, que parece
ainda estar longe de terminar.

No projeto de lei, o Tribunal
põe em prática um verdadeiro
desmonte nas carreiras dos ser-
vidores do foro judicial. Quer
apagar os sonhos dos servidores
em ter um plano de carreira
aprovado. Ele prevê a extinção
do cargo de oficial de justiça e
possibilita que suas atividades
sejam desenvolvidas por técni-
cos judiciários, cuja escolarida-
de mínima para ingresso é de
nível médio. A proposta contra-
ria a Resolução nº 48 do CNJ,
que recomenda o nível superi-
or para o cargo de oficial de jus-
tiça e também vai contra a luta
das entidades representativas da
classe que defendem o 3º grau
para a carreira.

Também prevê a extinção
dos atuais cargos de escrivães e
auxiliares do foro judicial, que
seriam substituídos por analis-
tas e técnicos judiciários. Con-
forme a mensagem, o analista
terá uma parte do salário em
forma de gratificação, o que tor-
na sua situação instável. Os atu-
ais cargos de oficial de justiça,
escrivães e auxiliares ficariam
numa carreira em extinção. Se-
gundo a proposta, os salários
seriam menores que os atuais.

Outro alerta: alguém duvida
de que futuras melhorias salari-
ais viriam para os cargos em
extinção ou às novas carreiras
criadas? Aí está o exemplo das
agentes de limpeza, que foram
postas numa carreira em extinção
e o TJ se nega a reconhecer ele-
vação de nível a elas.

Outra polêmica que a men-

sagem provoca, é com relação à
remoção ex-ofício, ou seja, o juiz
pode colocar o oficial de justiça
à disposição sem nenhuma jus-
tificativa, o mesmo ocorre com
os escrivães e auxiliares. A pro-
posta acaba com conquistas his-
tóricas dos trabalhadores.

O outro desafio colocado, é
em relação ao pagamento dos
atrasados da URV. Porém, desta
vez os servidores já estão dando
mostras de que não vão aceitar
injustiça. No passado, a magis-
tratura recebeu a URV e também
os atrasados. Os servidores ago-
ra exigem o mesmo tratamento.
Sabem que há sobras no orça-
mento do TJ, o que permite que
se inicie o pagamento dos seus
créditos imediatamente. Matérias
neste jornal mostram que a ca-
tegoria está atenta, mobilizada e
exige respeito.

Uma batalha vencida. Outras
por vir. Mas não podemos dei-
xar de reconhecer a impor-
tância da união de forças na
busca dos nossos di rei t os.
Nós, servidores, precisamos
nos manter unidos na luta pe-
los nossos direitos, uma vez
que nossas conquistas só são
obt idas com luta. É um ver-
dadeiro desaf io essa eterna
busca pelo reconhecimento e
respeito. Não podemos dei-
xar que o TJ continue nos ex-
plorando, fazendo com que
assumamos a responsabilida-
de pela falta de servidores.
Brigar para que acabe com
esse engodo de est agiários
para suprir a falta de funcio-
nários e voltar a fazer um raio
x das Comarcas para provar
que o TJ cont inua usando
mão de obra dos municípios.
Existem Comarcas que nas va-
ras criminais e j uizados es-
peciais existem uma média
de 10 estagiários por vara,
cedidos pelo Município. Sem
contar que na VEP e Vara da
Infância e Juventude existem
servidores de carreira do Mu-
nicípio cedidos ao Judiciário.
Devemos cont inuar lut ando
pelos at rasados, mas j á de
olho na campanha pelo pre-
enchimento dos cargos vagos.

Fui serventuário da justi-
ça por 25 anos na
Comarca de Wenceslau
Braz, onde exerci o car-
go de oficial de justiça.
Trabalhei por mais de 7
anos sozinho, sobrecar-
regado de mandados
para atender três municí-
pios. Fui perseguido por
uma magistrada, porque
a mesma nomeou seu
namorado como “Ad
Hoc”, que só recebia
mandados com custas.
Fui conversar com ela
dizendo que se alguém
teria privilégios como ofi-
cial de justiça seria este
serventuário, por ser
concursado. Ela me res-
pondeu: “se o senhor não
está satisfeito peça re-
moção e vá embora”. No
começo de 2004, tive
problemas de coração,
devido ao meu trabalho
estressante. Por conta
disso tive que me apo-
sentar por invalidez. Des-
de então, não recebi re-
posições salariais. Fiz
pedido por escrito para o
presidente do Tribunal de
Justiça que me respon-
deu que eu teria direito a
receber as devidas repo-
sições, mas pela via ju-
dicial. Passaram-se 4
anos sem solução. Se
não fosse a intervenção
do Sindijus-PR não teria
conseguido essas repo-
sições administrativa-
mente, além de outras

conquistas por intermédio do
Sindicato. Sou grat o ao
Sindi j us-PR por essas con-
quistas.

http://www.sindijuspr.com.br
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ATENÇÃO SERVIDORES: a sua carreira
vai acabar

CNJ QUER ESCLARECIMENTO DO TJ SOBRE
EXTINÇÃO DE CARREIRAS
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O Tribunal de Justiça do
Paraná está sendo int ima-
do pelo Conselho Nacional
de Just iça (CNJ) a prestar
informações no Pedido de
Providência prot ocolado
pelo Sindij us-PR e por vá-
rias out ras ent idades re-
presentat ivas dos t raba-
lhadores j udiciários.

As ent idades pedem a
suspensão da t ramitação
do Projeto de Lei nº 470/
2008, de iniciat iva do Ju-
diciário estadual, que pre-
vê a ext inção do cargo de
oficial de justiça e a possi-
bilidade do desenvolvimen-
to de suas at ividades por
técnicos judiciários, o que
contraria a Resolução nº 48
do CNJ. O proj et o 470
também coloca em ext in-
ção os cargos de escrivão

e auxiliares do foro j udicial,
criando os cargos de analis-
ta e técnico j udiciário para
substituí-los.

Representantes do Sindi-
j us-PR, da Federação Naci-
onal dos Servidores do Judi-
ciário nos Estados (Fenajud),
da Federação das Ent idades

Representat ivas dos Ofici-
ais de Justiça Estaduais do
Brasil (Fojebra) e Assojepar
protocolaram o Pedido de
Providência na sexta-feira
(21). A relatora no CNJ é a
conselheira Andréa Pachá e
o número do procedimen-
to é Nº 200810000030009.

Representantes do Sindijus-PR, Fojebra e Fenajud

Projeto de lei 470 coloca em extinção os cargos do foro judicial. Escrivães, auxiliares e oficiais de justiça não
terão mais direito à elevação de nível na carreira

entendimento de al-
guns servidores quanto
ao Projeto de Lei 470/

08 está errado. O Sindijus-PR
tem recebido diversos ques-
tionamentos sobre a proposta do
Tribunal de Justiça, que estatiza
os cartórios cíveis e institui o
“Quadro de Pessoal do Poder Ju-
diciário de 1° Grau de Jurisdi-
ção”, criando os cargos de ana-
lista e técnico judiciário. O pro-
jeto extingue, sim, as carreiras.

“Muitos servidores estão di-
zendo que não serão afetados pelo
projeto. Estão errados. Todos fica-
rão sem elevação na carreira”,
explica José Roberto Pereira.

A seguir o Sindijus-PR lista
os motivos para que a categoria
lute contra o projeto que está
na Assembléia Legislativa.

1°. Extingue as carreiras dos
escrivães, oficiais de justiça e
auxiliares de cartório (inclusi-

ve os aprovados no último con-
curso, que nem assumiram ain-
da) e cria as carreiras de analis-
ta e técnico Judiciário.

2°. Cria a função de secretário
de Cartório Criminal, Cível,
Trânsito, etc., que será escolhi-
do entre os analistas judiciários
(nível superior/direito).

3°. Escolhe entre os Técnicos
Judiciários (nível médio) os exe-
cutores de mandados (oficiais
de justiça) e o restante ficarão
na função similar aos auxiliares
de cartório.

4°. Continua a cobrança das cus-
tas nas Varas, mas serão redi-
recionadas para o Fundo Judi-
ciário.

5°. Cria tabelas de vencimentos
bem inferiores ao salários prati-
cados atualmente. Para “com-

pensar”, criam-se gratificações
que não serão incorporadas para
efeito de aposentadoria.

6°. Desrespeita a Resolução n°
48 do Conselho Nacional de Jus-
tiça que determina a exigência
do curso superior como requi-
sito para ser oficial de justiça.

7°. Dá insegurança jurídica aos
técnicos judiciários que serão es-
colhidos para exercerem a função
de executores de mandados, uma
vez que a critério do juiz ou do TJ
poderão ser deslocados para ou-
tra função (auxiliar de cartório).

Ou seja, o TJ vai institucionalizar
os Oficiais Ad hoc’s.

8º. A categoria será dividida em
três segmentos: Servidores
lotados na secretaria do TJ (não
atingidos pelo PL 470/08), ser-
vidores lotados no foro judicial
com os cargos em extinção, e os
novos servidores, com salários
inferiores e gratificações que
podem ser concedidas e retira-
das a critério do Juiz da Vara.

Quais os efeitos para aqueles
que estão nas carreiras?

O TJ argumenta, que num pri-

meiro momento continua tudo
como está. Mas você acredita?

Se o Projeto de Lei é ruim para
quem entra, imaginem para
quem vai estar com as carreiras
em extinção, com o TJ te em-
purrando para a aposentadoria
ou para a exoneração.

Nós Funcionários, que já dedi-
camos a vida ao judiciário, va-
mos ficar assistindo ou vamos
fazer o grito dos excluídos...

Todas as sextas-feiras das 11:00
às 13:00 horas em frente ao TJ.
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SERVIDORES

Mobilização vai
garantir a conquista
dos atrasados da URV

não abrem mão de receber o pagamento administrativamente

Moviment o da cat egoria se fort alece com a adesão
de servidores das Comarcas

Servidores de todo o Estado engrossam o movimento pelos atrasados da URV

IRATI

ovamente, os servidores preci-
sam lutar para garantir seus di-
reitos. Sempre foi assim e sem-

pre será. Os atrasados da URV serão con-
quistados. Mas até lá, a luta será grande,
atingindo a todo o Estado.

Desta vez, o movi mento já começou
forte. Muitos servidores mobilizaram
seus locais de trabalho e mantém a
mobil ização da categoria. Cada vez
mais comarcas aderem às paralisações.
Isso mostra que a categoria está dispos-
ta a lutar até garanti r seus direi tos.

As fotos ao lado mostram uma parte
do movimento na capital e no interior.
Muitas outras cidades estão se preparan-
do para brigar pelos atrasados da URV.

Com as informações de que há es-
tudos no Tribunal de Just iça para
viabilizar o pagamento ainda este ano,
e um parecer favorável do Tribunal de
Contas pela implantação, a categoria
mobil iza ainda mais servidores. O mo-
vimento vai cont inuar forte e os servi-
dores unidos. Só assim é que vamos
garantir nossos direi tos
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QUASE

Baile dos 20 anos do
Sindijus-PR durante o Tijup

500 pessoas disputam os jogos em Curitiba

ELEVAÇÃO DAS AGENTES DE LIMPEZA

Os deputados estaduais aprovaram, em primeira discus-
são, o proj eto para abertura de crédito especial no Or-
çamento do Poder Judiciário. Nele, o Tribunal de Just iça
do Paraná f ica autorizado a invest ir R$ 44,1 milhões
ainda neste ano, no início das obras do Centro Judiciário
de Curit iba. O dinheiro é uma sobra de caixa do TJ, que
arrecadou mais do que o previsto no Orçamento deste
ano. Dos R$ 44,1 milhões que vão ser dest inados para a
obra, R$ 40 milhões resultam do superávit f inanceiro de
2007 e R$ 4 milhões do excesso de arrecadação.
O Centro Judiciário de Curit iba unif icará o foro j udicial
da capital em um lugar só. As varas cível, criminal e
j uizados especiais terão um prédio próprio. A previsão
de invest imento na obra é de R$ 230 milhões, numa
parceria ent re o Poder Execut ivo e o Judiciário.

A próxima etapa do Mandado de Segurança Colet ivo que
o Sindij us-PR move cont ra o Tribunal de Just iça é seu
j ul gament o no Órgão Especial . A ação, que f oi
redist ribuída ao desembargador Eraclés Messias, pede
elevação de nível às agentes de limpeza que pertencem
aos quadros do foro j udicial, ou sej a, atuam nos fóruns.
A decisão de Eraclés ocorreu no dia 14. Segundo o diretor
do Sindij us-PR David Machado, “ o j ulgamento não deve
demorar muito, pois o Mandado de Segurança tem cami-
nho mais rápido do que as outras ações” . O Sindij us-PR
entrou com o Mandado de Segurança porque o TJ indefe-
riu o pedido administ rat ivo formulado pelo Sindicato.

PRÁTICAS ANTI-SINDICAIS

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe),
a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB)
a Central Única dos Trabalhadores (CUT), e mais quatro
entidades que participaram do Seminário “A Criminalização
da Pobreza, das Lutas e Organizações dos Trabalhado-
res” , na sede da OAB, divulgaram a Carta de Brasília.
Nela, as entidades representativas da sociedade propõem
a def lagração de campanha para cobrar medidas con-
cretas da Presidência da República, do Judiciário e do
Legislativo no sentido de responsabilizar as empresas que
incorrem em prát icas ant i-sindicais e de criminalização
da at ividade dos sindicatos de t rabalhadores.
As ent idades decidiram, ainda, inst ituir o “ Fórum Nacio-
nal cont ra a criminalização da pobreza, da luta e das
organizações dos trabalhadores” que, sob a coordenação
da OAB Nacional, se reunirá regularmente para receber
denúncias relacionadas ao tema, examinar situações e
propor medidas de combate à criminalização dos movi-
mentos e lutas sociais. O Fórum estará aberto à adesão
de novas ent idades.

Torneio int egra comemorações do aniversário do Sindicato

Direção do Sindijus-
PR prepara uma gran-
de festa, no dia 6 de
dezembro, para come-
morar os 20 anos do

Sindicato, que será completa-
do no dia 8. O evento abre o
VIII Jogos Inter-judiciário do
Paraná, que terá a participação
de 20 comarcas e locais de tra-
balho, além do Tribunal Regi-
onal Eleitoral, subseções da
OAB-PR e da Assojepar. O bai-
le e os jogos serão realizados
na Associação Atlética Banco do
Brasil (AABB) em Curitiba.

Para o secretário-geral do
Sindijus-PR, Mário Cândido de
Oliveira, é um momento mui-
to especial para a categoria o
sindicato completar duas dé-
cadas. “Foram anos de luta e

conquistas dos servidores. A
festa é para uma reunião
descontraída da categoria.
Queremos agora mais 20 anos
de conquistas”, declara Mário
Cândido.

Mário comemora também a
participação dos servidores,
advogados e funcionários da
justiça estadual no Tijup. “Já
temos garantido jogos em to-
das as categorias. Isso foi uma
reivindicação dos participan-
tes, pois houve edições que
alguns esportes não tiveram
partidas disputadas”, lembra.

O Baile terá início a partir
das 21 horas no salão Social
da AABB e terá a animação da
Banda Detroit. Estão convida-
dos todos os sindicalizados.
Convites para casal estão sen-

do entregues pessoalmente
na capital e quem não for en-
contrado para recebê-lo pode-
rá retirá-lo na sede do Sindi-
cato. Para os sindicalizados do
interior é só ligar para o Sin-
dicato e confirmar presença.

TIJUP
A AABB tem uma estrutura

completa para receber os jogos.
São dois campos de futebol su-
íço, dois ginásios (futsal, vôlei
e basquete), quadras de tênis
(saibro), piscina coberta e
aquecida, salão de jogos
(truco, tranca, xadrez, sinuca,
pebolim e tênis de mesa) e
amplo espaço de lazer para os
participantes, além de ficar em
local de fácil acesso ao centro
de Curitiba.
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Um dos ginásios da AABB que sediará o VIII Tijup
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PLEITO

Duas chapas disputam as
Eleições do Sindijus-PR
Chapa 1 e a Chapa 2 concorrem pela Direção do Sindicato. Sete
servidores buscam uma vaga no Conselho Fiscal

será no dia 15 de dezembro

Chapa 1 - Assim que se conquista
CONSELHO
EXECUTIVO

Coordenador-geral
José Roberto Pereira

Secretário-geral
Mário Cândido de Oliveira

- David Machado
- Caetano Zaganini
- Maria Dulcinéia F. Del
Rios
- Clóvis Menger
- Rosana do R. de Freitas
Diniz
- Edson Fernando da Silva
- Ademir Aparecida Pinto
- Airton Dias de Oliveira.

CONSELHO
DELIBERATIVO

Benedita Estracer Zioli,
Aristeu Nunes, Marcos
Henrique Romualdo da
Silva, Irineu Gouveia, Te-
reza Maria Miranda Carva-
lho, Edson Prado Lima,
Sidney Prado Lima, Do-
rian Aparecida Damaceno,
Adivaldo Rosa, Virginia de
Moraes Freire, Antonio
Marcos dos Santos, Regi-
naldo Prado Lima, Anto-
nio Ribeiro Neto, Ângelo
José Sasso, André Guilher-
me de Freitas, Aldo Bona-
to, Aldoino Fedrigo, Rui

Artur de Aguiar, Edson
Luiz Futerko, Itacir Antu-
nes dos Santos, Dirce Leni
da Rosa, Dario Aparecido
da Costa, Luiz Carlos
Lopes, Mario Sérgio dos
Santos, Lucinei Luiz Gui-
marães, Luiza Narduci Pe-
reira, Antonio Carlos Dat-
to, Vaner Galli,José Panis-
son, Rosangela Zilliotto,
Vilma Aparecida Demori,
Lourival dos Santos Cor-
deiro Jr, Rodrigo Augusto
Moersbaecher Paes, Lizete
Ramos Cancela, Antonio
Marcos Pacheco, César
Conrado de Souza Neto,
Pierina Libera Demartini,

Jurandir Moreira Vilas
Boas Junior, Amauri da Sil-
va Fernandes, Diógenes
Nunes de Souza, Zeli
Martins Fontoura, Daltron
Moreira Rocha, Amauri da
Silva, Osmar Lopes da Sil-
va Filho, Maria Madalena
de Oliveira, Adenilza Ro-
cha Augusto, Marcello de
Oliveira, Josevaldo More-
ira Alves, Mary Claudia
Hetka Dubieli, Neli Maria
Felix, Davi Aguiar de
Andrade, Márcia Regina
Mosquer Ripula, Marco
Antonio Cremonez, Sil-
vana Claudia Barreiro,
Maria Emilia Martinz. 

Chapa 2 - Oposição Classista

CONSELHO
EXECUTIVO

Coordenador-geral
Mário Montanha Teixeira
Filho

Secretária-geral
Marília Xavier Ribas

- Amilton Leite do Santos
- Carmem Lucia Bonetto
- Edina Mitie Yatsugafu
- Edson Rogério da Silva
- Lourdes dos Santos

- Maria Inês Gomes de
Souza
- Paulino Maciel
- Paulo Maurício Ramos.

CONSELHO
DELIBERATIVO

Aparecido Barbosa, Célio
Isidoro, Cícero de Oliveira
Junior, Cléia Maria
Galinari, Dalva da Cruz de
Oliveira, Edmilson Luiz de
Sales Tiné, Herivelton
Carlos Nunes, Jair Ribeiro
Gomes, Jair Zucolotto, João

Carlos Alves Pires, Josiane
Klingenfus Antunes, Joyce
do Lago, Luiz Fernando da
Veiga Crates, Luiz Gonzaga
Soares do Rego, Marcelo
Conte, Márcia Cristina
Nunes Cavalheiro, Marlene
Aparecida Bortolo Pesenti,
Nei Fernandes, Nilzete
Dias Carneiro, Oscar
Faustino Moreira, Rosani
da Veiga, Rosely do Carmo
Colussi, Rui Pinheiro,
Terezinha Bueno Bacellar,
Walter de Oliveira.

CANDIDATOS AO
CONSELHO FISCAL

- Adelcio Renosto

- Elísio Eduardo
Marques

- Geneci Gulherme
Pitorv

- José Paulino
Lourenço

- Maria da Concei-
ção H. de Almeida

- Osemir Aparecido

- Rosanna Brunow
Ventura

ANULAÇÃO DOS ACORDOS

Conf orme j á inf ormamos à cat egor ia os
acordos propostos pelo Tribunal de Just iça,
na ação dos 53,06%, foram anulados e não
cabem mai s r ecur sos. O Si ndi j us-PR
protocolou pedido para que o TJ real ize os
cálculos da diferença a que os servidores têm
direit o. O presidente do Tribunal j á deferiu
o pedido e o expediente se encont ra no De-
partamento Econômico e Financeiro para os
cálculos.

NÃO ASSINARAM ACORDOS
Segundo o advogado do Sindij us-PR, Daniel
Godoy, com a anulação dos acordos pelo STJ,
ele entende que abriu a possibilidade para que
os 991 servidores que não aderiram às propos-
tas de acordo com o Estado em 2000, possam
exigir os dois anos a que têm direito pela via
administrativa. Godoy disse que ficou evidente
o t ratamento diferenciado dado aos t rabalha-
dores do j udiciário paranaense naquela opor-
tunidade e afirmou que j á deu entrada ao pe-
dido administrativo para que o Tribunal de Jus-
t iça pague os dois anos da forma em que foi
pago aos demais servidores, ou seja, adminis-
trativamente.

TJ PAGA 13º SALÁRIO NO DIA 10

O site do TJ divulgou o calendário de paga-
mentos no mês de dezembro. Informa que
após entendimentos com o Departamento Eco-
nômico e Financeiro o presidente Vidal Coe-
lho, definiu as datas para o pagamento do 13º
salário e dos vencimentos de dezembro aos
servidores e magistrados. O pagamento do 13º
vai ser no dia 10 de dezembro ao passo que os
vencimentos saem no dia 22 de dezembro.

V MARCHA DOS TRABALHADORES
No próximo dia 3 de dezembro será realizada,
em Brasília, a V Marcha da Classe Trabalhado-
ra, com o objet ivo de pressionar e abrir nego-
ciações no Congresso Nacional, Judiciário e Exe-
cut ivo, disputar o orçamento da União, garan-
t ir a ampliação dos recursos para as polít icas
públicas e os investimentos sociais. As reivindi-
cações defendidas pelas Centrais Sindicais que
organizam a Marcha são: 1) Defesa do PSPN
(Contra a Adin que contesta a Lei 11.738/ 08);
2) Direitos Sindicais (Interdito Proibitório, Art .
522 CLT, Súmula 666, Prec. Normat ivo 119);
3) Ampliação de Direitos (Convenção 151, Con-
venção 158, Fator Previdenciário, Redução da
Jornada); 4) Desenvolvimento e Valorização do
Trabalho (Tabela IR, Juros Energia (pré-sal),
Trabalho Decente, Educação e Qualificação.
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PARTICIPE

Orientação aos servidores para votar
nas Eleições do Sindijus-PR

é seu direito escolher quem comandará o Sindicato no próximo triênio

Comissão Eleitoral explica como os servidores deverão proceder durante as votações no dia 15 de dezembro

e acordo com o artigo 52 do es-
tatuto do Sindijus-PR, no dia 15
de dezembro de 2008, entre as

8 e 17 horas, acontecerá a eleição para
renovação da Diretoria Colegiada e Con-
selho Fiscal. Somente os filiados inscri-
tos no quadro social, cadastrados até o
dia 18 de junho de 2008, estarão aptos a
votar, desde que esteja em dia com as
obrigações estatutárias, conforme artigo
55 do estatuto. O total de filiados com
direito a voto, apurado pela Comissão, é
de 2.339 filiados.

É fundamental que todos os filiados
votem para decidir os rumos da entida-
de sindical. A participação de todos é im-
portante neste dia. Votar além de um
dever é também a forma de estar partici-
pando diretamente no dia a dia do seu
Sindicato. A Comissão Eleitoral está en-
caminhando o processo eleitoral de for-
ma democrática, imparcial e respeitan-
do todos os artigos do Estatuto do
Sindijus-PR, que está no site da entida-
de: www.sindijuspr.org.br, para consul-
ta.

Qualquer dúvida a respeito do pro-
cesso eleitoral deverá ser encaminhada
à Secretaria do Sindijus-PR endereçada
à Comissão Eleitoral.

RELAÇÃO DE VOTANTES

Se o servidor for sindicalizado e seu
nome não constar na relação de votantes
da urna, poderá votar em separado e a
Comissão Apuradora decidirá sobre a va-
lidade ou não do voto.

ONDE VOTAR

O processo eleitoral acontecerá em todo
Estado do Paraná, contemplando 154
comarcas assim distribuídas:

 

Urna 6 - Juizados Especiais, contemplan-
do os trabalhadores dos Juizados Especi-
ais de Curitiba, Cível e Criminal de
Curitiba; 

Urna 7 - Vara de Execução Penal, con-
templando os trabalhadores da 1ª e 2ª
Varas de Execuções Penais e a
Corregedoria dos Presídios.

 

Nas comarcas com 4 (quat ro) ou menos f i l iados, o vot o
será por correspondência, conforme o art igo 81 e seguint es
do est at ut o do Sindi j us-PR.

A Comissão Eleit oral enviará ant ecipadament e, com o t em-
po necessário, correspondência cont endo a cédula, cart a res-
post a e orient ações de como os f i l iados, aposent ados ou pen-
sionist as deverão proceder para vot ar.

É import ant e lembrar que a correspondência de ret orno
com o vot o deve ser post ada o quant o ant es e indicamos o
dia 8 de dezembro como dat a segura para que o vot o chegue
a t empo de ser comput ado como vál ido (17 horas do dia 15
de dezembro), conforme o art igo 84 do est at ut o.

As Comarcas que t erão vot os por correspondência são: Al-
mirante Tamandaré; Alto Piquiri, Arapoti, Astorga, Barbo-
sa Ferraz, Barracão, Campina da Lagoa, Campina Grande
do Sul, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Catantuvas,
Centenário do Sul, Cerro Azul, Cidade Gaúcha, Clevelândia,
Curiúva, Grandes Rios, Icaraíma, Iporã, Iretama, Mambore,
Mangueirinha, Manoel Ribas, Marechal Candido Rondom,
Marilândia do Sul, Matelândia, Nova Londrina, Ortigueira,
Palmital, Pérola, Pinhais, Pinhão, Primeiro de Maio, Que-
das do Iguaçu, Salto do Lontra, Santa Isabel do Ivaí, Santa
Isabel do Oeste, São João do Ivaí, Sertanópolis, Telêmaco
Borba, Terra Rica, Tibagi e Xambre.

SIGILO

É import ant e ressal t ar que o sigilo do vot o por correspondên-
cia est á preservado pois, depois de verif icada sua val idade, o
vot o será mist urado com os demais ant es de ser abert o.

- Em 110 Comarcas do interior serão ins-
taladas urnas no Fórum da Comarca.

 

- Na Capital teremos urnas nos seguintes
locais: 

Urna 1 - Tribunal de Justiça, específica
para aposentados e pensionistas; 

Urna 2 - Tribunal de Justiça – Palácio da
Justiça, contemplando os trabalhadores
do Centro de Assistência Médica e Soci-
al, de Documentação, de Prot. Jud. Est.
Arquitetura e Ger., de Transporte, De-
partamento Administrativo e Serviços
Gerais, da Corregedoria, de Engenharia
e Arquitetura, do Judiciário, do Patri-
mônio, Gabinete de Desembargadores,
da Presidência, 1ª e 2ª Vice Presidência,
do Secretário, Juiz Substituto de 2ª Grau,
do Corregedor, Tribunal do Júri, 1ª, 3ª e
4ª Varas da Família e a disposição da As-
sembléia Legislativa;

 

Urna 3 - Fórum Criminal, contemplan-
do os trabalhadores do Fórum Criminal,
Central de Inquéritos, 2ª, 13ªe 14ª Vara
Criminal, Vara de Precatória Criminal,
Vara de Execução de Penas e Medidas
Alternativas. 

Urna 4 - Fórum Cível, contemplando os
trabalhadores do Fórum Cível de Curi-
tiba, Vara de Registros Públicos e 1ª, 2ª,
3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública e ofici-
ais de justiça;

 

Urna 5 - Prédio na Matheus Leme, con-
templando os trabalhadores do Departa-
mento Administrativo, da Magistratura, de
Informática, Econômico e Financeiro e
os filiados a disposição dos Recursos
Humanos;

Urna 8 - Itinerante, contemplando os tra-
balhadores da 1ª e 2ª Varas de Transito,
Juizado do Sítio Cercado e Vara dos Ado-
lescentes e Infratores;

Urna 9 - Centro de Educação Infantil e
Barracão.

VOTO PARA O CONSELHO FISCAL

Para o Conselho Fiscal o eleitor poderá
votar somente em 1 (um) nome.

Voto por correspondência

http://www.sindijuspr.org.br
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GRUPO DE APOIO À ADOÇÃO DE TOLEDO

Novembro de 2008

CHOPINZINHO

Justiça encaixotada
processos já ocupam o banheiro

3 de dezembro

As condições de traba-
lho oferecidas pelo Tri-
bunal de Justiça, todos

sabem, não são as melhores.
Mobilizações da categoria no
ano passado buscaram uma es-
trutura mínima para operar a
justiça no Paraná. Com o movi-
mento, a categoria conseguiu
que novos servidores fossem
nomeados, além de garantir
material de expediente. No en-
tanto, a estrutura física não me-
lhorou.

Em Chopinzinho, o espaço
destinado aos cartórios é insu-
ficiente para o trabalho de ser-
vidores e estagiários, que se
acotovelam dentro de uma pe-
quena sala. “O local precisa ser
ampliado urgentemente, pois
os colegas trabalham em pre-
cárias condições”, destaca o di-
retor do Sindijus-PR, Edson
Fernando da Silva.

O cartório é um cubículo.
Além da escrivã, o auxiliar ad-
ministrativo e mais quatro es-
tagiários trabalham na sala, que

Escrivã, auxiliar administrativo e quatro estagiários se acotovelam dentro do cartório

está lotada de processos. O úni-
co banheiro da sala, foi trans-
formado em arquivo. “O local é
muito quente. Em novembro, os

servidores conseguiram um ar
condicionado, pois alguns es-
tavam tendo problemas de saú-
de com calor”, diz Edson

Fernando.
Segundo o diretor, além da

falta de espaço, o acúmulo de
serviço também impõe proble-
mas aos servidores. A escrivã res-
ponde pelas varas Criminal, Fa-
mília e Infância, além dos
Juizados Especiais. Administra
também a direção do Fórum.
“Recentemente a escrivã repas-
sou o fundo rotativo para o úni-
co oficial de justiça da comarca,
pois o volume de trabalho é
grande no cartório e ela não es-
tava dando conta”, explica Ed-
son Fernando.

Edson destaca que o
Sindijus-PR sempre buscou que
o Tribunal de Justiça melhoras-
se a estrutura física dos cartóri-
os. “Nas mobilizações conquis-
tamos avanços. No entanto, no-
vos fóruns foram inaugurados,
mas sem a ampliação do quadro
de servidores”, diz. Para ele, é
preciso uma atenção maior da
administração com comarcas que
operam sem as mínimas condi-
ções de trabalho.

No dia 20, nas dependências do plenário do Tribu-
nal do Júri, na comarca de Toledo, foi lançado o Gru-
po de Apoio à Adoção de Toledo, criado pelo art . 11,
da Portaria 17/ 2008, da Vara da Infância e da Juven-
tude. Contando com a presença de 48 pessoas habil i-
t adas, a primeira reunião serviu para aproximar os
interessados e os atores do processo de adoção: j uiz
de direit o, promotor de j ust iça, t écnicos do Serviço
de Atendimento à Infância (SAI) e do Curso de Serviço
Social parceiro, bem como dos auxil iares administ ra-
t ivos do Cartório. O proj eto contou com a parceria do
Curso de Serviço Social da Unioeste, campus de Toledo,
e das alunas do Núcleo Temático de Política da Criança
e do Adolescente.

Agora, em grupos menores, os habi l i t ados serão
reunidos, empregando nos trabalhos a metodologia dos

“ Seis Passos da Adoção” , j á usada, com êxit o, pela
equipe técnica da Vara da Infância e da Juventude da
comarca de Foz do Iguaçu, que part icipou das reuni-
ões dest inadas à organização do encont ro.

O Grupo visa mant er os habi l i t ados em cont at o
com a Vara da Infância e da Juventude e auxil iá-los
no processo de adoção, esclarecendo dúvidas, orien-
tando, informando e buscando despertar interesse na
adoção t ardia, de grupo de i rmãos e de crianças/
adolescentes especiais. É um canal para que as pes-
soas direcionem a ansiedade, enquant o aguardam o
momento de serem pais e mães e, quando esse mo-
ment o chegar, est ej am, realment e, preparados. Os
t rabalhos dos grupos menores, organizados por or-
dem cronológica de habil it ação, t erão início em mar-
ço de 2009. 

15 de dezembro

Acont ecem as Eleições
do Sindij us-PR. A chapa
vencedora vai adminis-
trar o Sindicato no triênio
2009/2012.

5 de dezembro

O Sindijus-PR realiza o VIII
Torneio Interjudiciário do
Paraná. Servidores e tra-
bal hadores da j ust i ça
paranaense de 20 cida-
des e locais de t rabalho
disputam as 15 modal i-
dades dos j ogos.

8 de dezembro

O Sindij us-PR complet a
20 anos de luta.

6 de dezembro

O Si ndi j us-PR r eal i za
bai le de comemoração
dos 20 anos do Sindica-
t o. O Baile t erá início a
part i r das 21 horas no
salão Social da AABB e
t erá a animação da Ban-
da Det roi t . Est ão con-
vidados t odos os sindi-
cal izados.

Acontece em Brasília a V
Marcha da Classe Traba-
lhadora, com o objetivo de
pressionar e abrir negoci-
ações no Congresso Naci-
onal, Judiciário e Execu-
t ivo, disputar o orçamen-
t o da União, garant ir a
ampl iação dos recursos
para as polít icas públicas
e os investimentos sociais.
Ent re out ras reivindica-
ções, as Centrais Sindicais
defendem a Convenção
151, Convenção 158, Fa-
tor Previdenciário e Redu-
ção da Jornada.
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