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Assembleia da Assejur está 
convocada para o dia 29/5 
Encontro vai tratar de assuntos importantes, como patrimônio da entidade, reforma estatutária e sistema 
de comunicação, com definição de critérios para lançamento de uma revista jurídica 
 

A Diretoria da Assejur convocou a assembleia geral da categoria para o dia 29 de maio, a partir das 19h 
(primeira convocação). O início dos trabalhos poderá acontecer às 19h30m, em segunda convocação, desde 
que o número de participantes seja inferior a um terço do quadro de associados. O encontro vai dar con-
tinuidade a assuntos que vêm sendo debatidos pela categoria durante este ano. Um deles está relacionado 
ao patrimônio da entidade. O plano de ação para o triênio 2016-2019 prevê a reconstrução da sede locali-
zada na rua Roberto Barrozo. Para isso, uma das alternativas é a venda de um conjunto comercial, na 
avenida Cândido de Abreu, também pertencente à associação. 

Outros temas - Complementam a pauta dos debates os seguintes assuntos: informes, reforma estatutá-
ria e sistema de comunicação (que prevê o lançamento de uma revista jurídica, com publicação de artigos 
científicos produzidos por assessores jurídicos e convidados), além da reestruturação da carreira. 
 

 

  

Confira os detalhes da convocação 
 • Data: 29/5/17 (segunda-feira) 

 • Horário: 19h (primeira convocação) ou 19h30m (segunda convocação) 

 • Local: sede da Assejur (rua Roberto Barrozo, 351, em Curitiba) 

 • Pauta: Informes - Venda de imóvel pertencente à Assejur, localizado na avenida Cândido de Abreu, 469, 
Centro Cívico (conjunto comercial Sobral Pinto) - Reconstrução da sede urbana - Reforma do Estatuto da 
Assejur e do Regulamento da Mútua - Assuntos diversos  
 



 

 

Projeto ‘Cidadania em cena’ 

Ações de cidadania realizadas por assessores jurídicos foram 
reabertas em 9 de maio, uma terça-feira. Nesse dia, a equipe “Ci-
dadania em cena” iniciou contatos com adolescentes do último 
ano do ensino médio da rede estadual. Até o momento, foram vi-
sitados três estabelecimentos públicos, com o envolvimento de 
173 alunos: Colégio Estadual Dr. Francisco A. de Macedo (Novo 
Mundo), Colégio Estadual Paula Gomes (Santa Quitéria) e Colé-
gio Estadual Milton Carneiro (Alto Boqueirão). Os assessores ju-
rídicos interessados em participar do projeto “Cidadania em 
cena”, que tem o apoio da Assejur, podem entrar em contato 
com Lígia (fone 99975-3458) ou Elisane (99962-7406). 

 

 
Programa social: assessores jurídicos visitam estabelecimentos do ensino médio  
para debater como funcionam as instituições 

 

A importância do voto 
O projeto “Cidadania em cena” busca conscientizar os alunos da importância do voto. Os adolescentes 

envolvidos têm idade para participar do processo eleitoral. Daí a necessidade de conhecer o funciona-
mento de cada um dos Poderes do Estado (Legislativo, Executivo e Judiciário) e seus reflexos na sociedade. 
Os eventos também destacam outro tema: o planejamento profissional para o futuro. No final das ativida-
des, os participantes estão sendo convidados a elaborar uma redação. Os três melhores textos vão ser 
premiados no final do ano. 
 

Novos artigos na página 
A seção Artigos, da página da Assejur na internet, publicou, recentemente, dois novos trabalhos: “Sobre 

greve geral”, de Mário Montanha Teixeira Filho, e “Atire a primeira flor”, de Benedicto Moreira. O espaço 
de opinião está aberto a todos os associados, que podem escrever sobre qualquer assunto, sem restrições. 
Além disso, a Secretaria de Comunicação, que também divulga textos assinados na seção Conte a história, 
está preparando o lançamento de uma revista de debates jurídicos. Um regulamento com os critérios de 
participação será debatido pela assembleia geral que se realizará no dia 29 de maio, a partir das 19h, na 
sede da entidade (rua Roberto Barrozo, 351). O site da Assejur, com atualizações diárias, pode ser acessado 
no endereço www.assejurpr.com.br. 
 

Cursos de pós-graduação 
O Centro Universitário Curitiba (Unicuritiba), uma das instituições conveniadas com a Assejur, divul-

gou a abertura de turmas de pós-graduação em 2017. Os cursos envolvem as áreas de direito, design e 
arquitetura, gestão, marketing, publicidade e propaganda e economia política e diplomacia. As aulas terão 
início entre os meses de maio e outubro. Para os beneficiários de convênios, o desconto nas mensalidades 
é de 10%. As inscrições podem ser feitas no portal www.unicuritiba.edu.br. 

 

ACESSE DIARIAMENTE: www.assejurpr.com.br 

http://www.assejurpr.com.br/artigos/sobre-greve-geral/
http://www.assejurpr.com.br/artigos/sobre-greve-geral/
http://www.assejurpr.com.br/artigos/1489/

