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O mundo dos vinhos na Assejur 
Palestra sobre a história e os tipos da bebida acontecerá no dia 12 de julho, na sede da Assejur,  
sob a coordenação do sommelier Guilherme Gasparotto 

 
 

 
 
 

A segunda edição da palestra Introdução ao mundo dos vinhos acontecerá no dia 12 de julho, na sede da 
Assejur. O evento será coordenado pelo sommelier Guilherme Gasparotto, com início às 19h15 e duração 
aproximada de três horas e meia. Durante os trabalhos, serão servidos sete rótulos para degustação, entre 
espumantes brancos, tintos e fortificados, além de petiscos para auxiliar nas percepções sensoriais da be-
bida. Os temas a serem abordados são os seguintes: a) breve história do vinho; b) tipos de vinhos; c) pro-
cessos de fabricação de vinhos brancos, rosés, tintos, espumantes e fortificados; d) dicas de serviço do 
vinho; e e) dicas de harmonização. 

Convites - As inscrições poderão ser 
feitas até 29 de junho, na Secretaria da 
associação (fone 3254-6567), ou com os 
assessores jurídicos Caio Pimenta, 
Marco Aurélio, Vinicius Bufalo, Marcel 
Kawata, Gian Paolo e Marcelo Oliveira. 
O valor dos convites individuais é de 
R$ 80,00. Para a realização da palestra, 
será necessário um público mínimo de 
dez pessoas.  



 

 

 

Reunião com a Presidência 
Representantes da Assejur se reuniram com 

a Presidência do Tribunal de Justiça no dia 19 de 
junho (foto ao lado). O encontro faz parte do ca-
lendário de atividades vinculadas à aplicação 
da Resolução nº 219/16, do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), no Judiciário do Paraná. Essa 
norma, que determina a redistribuição da mão 
de obra nos tribunais brasileiros, destaca, entre 
outros pontos importantes, a necessidade de re-
organização do quadro de pessoal. Os princi-
pais assuntos debatidos entre a Assejur e a ad-
ministração dizem respeito à verba de represen-
tação, que integra os salários da categoria, à ne-
cessidade de definição das funções dos profis-

sionais da área e à mudança de nome dos cargos, que deverão ser equiparados ao de procurador do Estado 
num anteprojeto a ser encaminhado ao Órgão Especial até o final de junho. 
 

 

Assembleia extraordinária 
A assembleia geral da Assejur voltará a se reunir, em caráter extraordinário, no dia 25 de junho. O 

objetivo é avaliar as negociações com o Tribunal de Justiça em torno de um anteprojeto de lei que altera o 
sistema de cargos e salários no Poder Judiciário. Uma minuta sobre o assunto foi elaborada pela adminis-
tração, com mudanças que afetam a carreira de assessor jurídico. A origem da proposta é a Resolução nº 
219/16, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que determina a redistribuição da mão de obra nos tribu-
nais brasileiros. Os trabalhos da assembleia geral serão abertos às 19h30 (em segunda convocação), na 
sede da entidade de classe, localizada na rua Roberto Barrozo, 351. Todos os assessores jurídicos – incluí-
dos os que não integram o quadro de associados – estão convidados a participar. 

  
 

Serviço  
Os participantes da assembleia geral extraordinária do dia 25 de junho poderão utilizar os serviços do 

estacionamento Mister M, localizado na rua Marcos Moro, 200, perto da sede da Assejur. A assembleia será 
instalada às 19h30, com a presença de assessores jurídicos da ativa e aposentados.  

    
 

Conselho Editorial 
Entre os meses de outubro e novembro, será lançada a segunda edição da Revista da Assejur. O prazo 

para inscrição de trabalhos vai até o dia 17 de agosto. O Conselho Editorial da publicação é integrado pelos 
seguintes nomes, todos com atuação na área da ciência do direito: Acir Bueno de Camargo, Clerilei Apa-
recida Bier, Francisca Moreno Romero, Jordi Garcia Viña, Jorge Oliveira Vargas, José Luis Tortuero Plaza, 
Jussara Maria Leal de Meirelles, Luis Eduardo Rodrigues Marques, Luiz Osório Moraes Panza, Marcelo 
Oliveira dos Santos, Mário Montanha Teixeira Filho, Miguel Kfouri Neto, Rogério Coelho, Romeu Felipe 
Bacellar Filho, Telmo Cherem e William Pugliese.  
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