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SINTRAJUSC faz Reunião com
Presidente do TRT-SC

A Coordenação do SINTRAJUSC reuniu-se na
quinta-feira (07/10), com o Presidente do TRT-SC,
Gilmar Cavalieri, para apresentar reivindicações dos ser-
vidores e projetos coordenados pela entidade.

Participaram da reunião os Coordenadores do
SINTRAJUSC, Denise Zavarize, Paulo Koinski, Adriana
Ramos e Neila Ávila de Souza.

Projeto Como vai você?

Os representantes dos trabalhadores iniciaram o
encontro expondo os objetivos e a dinâmica do projeto
Como vai você? voltado para a área da saúde. O pro-
jeto visa realizar uma radiografia -através de metodologia
e questionários científicos- da real situação física e emo-
cional dos servidores do Judiciário catarinense.

A reunião de trabalho foi marcada pela defesa e
questionamento dos direitos dos servidores. Entre os
pontos levantados e questionados pela Coordenação do
SINTRAJUSC estão as questões relativas à observân-
cia do prazo de dois anos para as remoções à pedido; a
necesside de divulgação do percentual pago por este
Regional aos servidores a título de juros da URV; as
implicações representadas pela digitalização de dados
pessoais dos servidores nas pastas funcionais por tra-
balhadores terceirizados e a necessidade de formulação
de política de pessoal que combata o assédio moral.
Pendências da greve dos servidores concluíram a reu-
nião. No próximo boletim traremos a análise detalhada
da reunião.

Remoções, URV, Pastas Funcionais,
Assédio Moral e Greve
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Palestrante Convidado

   O palestrante convidado para o VI Congresso é o Dr.
Alessandro da Silva, Juíz do Trabalho Substituto, membro
do Conselho Executivo da Associação de Juízes para a
Democracia.O tema da palestra é “As Metas
estabelecidas pelo CNJ e os Reflexos no mundo do Tra-
balho”.
   “Acredito que o tema é pertinente e de fundamental
importância para todos os servidores. As questões de pro-
dutividade e metas estabelecidas não podem passar à mar-
gem da realidade vivida em cada local de trabalho. É pre-
ciso equilíbrio e qualidade de vida para que o resultado
seja o melhor para a sociedade. A saúde dos trabalhado-
res depende da análise criteriosa das metas estabelecidas”,
argumenta o palestrante convidado.

Juízes para a Democracia

   A AJD tem entre outros objetivos estatutários, a Justi-
ça considerada como autêntico serviço público que, res-
pondendo ao princípio da transparência, permita ao ci-
dadão o controle de seu funcionamento.
   A palestra do Juíz Alessandro da Silva acontecerá no
dia 16 de outubro, sábado, às 13h30minutos, na Sede So-
cial do Campeche, na Capital (veja a programação com-
pleta do VI Congresso do SINTRAJUSC no box ao lado).

Teses

  Vamos lá, servidores! Eleja os seus representantes. Para
facilitar o processo de eleição, o prazo foi prorrogado.
Confira:

< As Listas de Delegados deverão ser enviadas por e-
mail  para     congresso2010@sintrajusc.org.br
até às 18 horas  do dia 13 de outubro.

Proposta de Alteração Estatutária.
 Confira os textos integrais em nossa página
www.sintrajusc.org.br

   O prazo para o envio de Teses expirou na última quar-
ta-feira (06/10). Três Teses foram encaminhadas e uma

PROGRAMAÇÃO OFICIAL

16/10 Sábado

08h30min Credenciamento
09h00min Aprovação do Regimento
10h00min Apresentação das TESES
12h00min Almoço e encerramento do
credenciamento
13h30min PALESTRA: Dr. Alessandro da
Silva, Juíz do Trabalho Substituto, mem-
bro do Conselho Executivo da Associa-
ção de Juízes para a Democracia (AJD)
15h00min Reflexões
16h00min Lanche
16h30min Trabalho dos grupos
18h00min Encerramento dos Trabalhos
20h00min Jantar

17/10 Domingo

8h30min Plenária Final: Encaminhamentos dos
Grupos de Trabalhos
10h30min Assembléia Geral: Alteração
Estatutária
12h30min Encerramento - Almoço

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLÉIA GERAL

Pelo presente Edital, a Diretoria Executiva do Sindicato
dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal no Es-
tado de Santa Catarina (SINTRAJUSC), conforme es-
tabelece o artigo 38 do Estatuto Sindical, faz saber aos
trabalhadores do Judiciário Federal de Santa Catarina,
que será realizada ASSEMBLÉIA GERAL, no dia 14
de outubro de 2010, quinta-feira, às 13 horas, na entra-
da do TRT, na Capital, comunicando ainda que a As-
sembléia discutirá a seguinte pauta:
a) eleição de delegados para a Reunião Ampliada da
Fenajufe, em Brasília (16/10/2010).

Florianópolis, 08 de outubro de 2010.
Coordenação Geral do SINTRAJUSC

Listas de Delegados


