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Segunda feijoada da Assejur vai 
acontecer no dia 25 de agosto  
Convites para o evento, que será realizado na sede da Associação Médica do Paraná, em Curitiba,  
serão vendidos entre 30 de julho e 20 de agosto 

 
 

A Assejur confirmou a realização da 
sua segunda feijoada. O evento aconte-
cerá no dia 25 de agosto (sábado), na sede 
da Associação Médica do Paraná. Convi-
tes poderão ser adquiridos entre 30 de ju-
lho e 20 de agosto, diretamente na sede 
da entidade de classe (rua Roberto Bar-
rozo, 351 - fone 3254-6567), com Yara, ou 
com os seguintes assessores jurídicos: Vi-
nicius Bufalo, Marcel, Marco Aurélio, 
Gian, Marcelo Oliveira, Igber e Caio. 

Valores - Além da feijoada completa, 
os convites incluem sobremesa e bebi-
das. Os valores individuais são os se-
guintes: R$ 55 para associados e acom-
panhantes e R$ 65 para não associados. 
Crianças até 12 anos não pagam. 

 

 



 

 

 

Qualificação funcional 
O Tribunal de Justiça publicou, no diário eletrônico do dia 17 de julho, o Decreto Judiciário nº 403/18. 

Essa norma complementa a Lei Estadual nº 19.501, de 22 de maio de 2018, que “regula a concessão, no 
âmbito do Poder Judiciário do Estado do Paraná, da gratificação de incentivo à qualificação funcional”. 
No texto assinado pelo chefe do Judiciário, são estabelecidos os requisitos e os critérios para a aquisição 
do benefício. Os valores são os seguintes (pagamento mensal): R$ 120 para cursos de graduação, R$ 180 
para cursos de especialização, R$ 380 para cursos de mestrado e R$ 470 para cursos de doutorado. Orien-
tações sobre como requerer o benefício foram publicadas no site da Assejur, no link www.asse-
jurpr.com.br/noticias/4179/.  
 

 

História do vinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecendo a produção e a 
 história do vinho: no dia 12/7, 
palestra repetiu o êxito da edição do 
ano passado, com trabalhos  
coordenados pelo sommelier  
Guilherme Gasparotto 

A Assejur realizou, no dia 12 de julho, a segunda edição da palestra Introdução ao mundo dos vinhos. A 
atividade foi coordenada pelo sommelier Guilherme Gasparotto, que apresentou sete rótulos para degus-
tação, entre espumantes, brancos, tintos e fortificados. Foram abordados os seguintes temas: a) breve his-
tória do vinho; b) tipos de vinhos; c) processos de fabricação de vinhos brancos, rosés, tintos, espumantes 
e fortificados; d) dicas de serviço do vinho; e e) dicas de harmonização.  
 
 

Revista da Assejur 
Após 17 de agosto, quando se encerrará o prazo para envio de contribuições, o Departamento de Co-

municação vai definir o conteúdo da Revista da Assejur. Em sua segunda edição – a primeira foi lançada 
em dezembro de 2017, nas versões escrita e online –, o periódico divulgará estudos científicos, como arti-
gos e pareceres elaborados por assessores jurídicos. Além disso, está prevista a publicação de textos dou-

trinários de convidados. A Secretaria da Assejur já está recebendo as inscrições. Os interessados devem 
encaminhar seus trabalhos ao email contato@assejurpr.com.br.    
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