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Hoje temato no STF na luta
por reposição salarial
O PL 7.920/14 está na pauta da Comissão

de Finanças e Tributação desta quarta-feira,
10. Hoje a Fenajufe também realiza um ato
público em frente ao STF, às 15h, cobrando
respeito à dignidade dos servidores e empe-
nho para a aprovação do projeto de reposi-
ção salarial. O Sintrajusc será representado
por Paulo Koinski e Wilson Medeiros.
O ato público integra o calendário de mo-

bilização aprovado na última Ampliada da

Fenajufe. O objetivo é pressionar o presi-
dente do Supremo, Ricardo Lewandowski,
a empenhar-se efetivamente na busca de um
acordo com o governo para fazer valer a
autonomia do Judiciário com o intuito de
aprovar o reajuste dos servidores com a
mesma celeridade com que está sendo tra-
tada a reposição salarial dos magistrados e
procuradores. (Sintrajufe, com edição do
Sintrajusc)

O SINTRAJUSC está distribuindo aos
servidores na ativa e aposentados a cartilha
�Combate ao assédio moral no trabalho. Essa
luta é coletiva�.
A cartilha faz parte da campanha de mesmo

nome lançada no início de 2014. São 18 páginas
com informações sobre a campanha, o papel
do Sindicato nas discussões sobre saúde, o
que é assédio moral, suas características, as
estratégias do (a) assediador (a), as formas pelas
quais o assédio se manifesta, o assédio no
serviço público, as consequências e danos do
assédio, a legislação sobre o tema e orientações
para quem está sendo vítima de assédio moral.
A cartilha foi feita com orientação da

Perspectivas DH, que presta serviço ao
Sindicato na campanha.
Exemplares também podem ser obtidos na

sede do SINTRAJUSC.

Sindicato distribui cartilha sobre assédio moral
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Esta quinta-
feira, 11 de
dezembro, será
ummarco na luta
dos Oficiais de
Justiça por

segurança e melhores condições de
trabalho. OsOJs fazemAto aomeio-
dia, na frente do TRT (rua Esteves
Júnior), em apoio à mobilização
nacional marcada para essa data. Os
servidores de SC estão convidados a
vestir branco nesta quinta-feira e
participar do Ato em apoio aos
colegas.
Os protestos estão ocorrendo em

todoopaís.Amobilizaçãofoimotivada
pelo assassinato do oficial de Justiça
trabalhista FranciscoLadislauPereira
Neto, no Rio de Janeiro, no dia 11 de
novembro (há ummês nesta quinta).
Segundo a apuração, o oficial de
Justiça teria sidomortopelo familiarde
umamulherqueserianotificadaporele

11 DE DEZEMBRO
Mobilização Nacional pela segurança do Oficial de Justiça

em seguida. Antes de ir ao Rio de
Janeiro ele havia atuado comoOJ na
Vara do Trabalho de Joaçaba, SC.
Osoficiais de Justiçade todooPaís

carecem de medidas que garantam
segurança, tendo em vista que estes
estão em contato, todo o tempo, com
pessoas e situaçõesqueoferecemrisco
à sua integridade física.
Pedido de vista do ministro Luiz

Fux suspendeu recentemente o
julgamento doMandado de Injunção
(MI) 833, apresentado pelo Sindicato
dos Servidores das Justiças Federais
noEstadodoRiode Janeiro (Sisejufe-
RJ), emque sepedeo reconhecimento
dodireito à aposentadoria especial aos
ocupantes do cargo de Oficial de
JustiçaAvaliador Federal. Oministro
Fux também pediu vista do MI 844,
sobreomesmo tema,queestava sendo
julgado em conjunto, de autoria do
Sindicato dosTrabalhadores doPoder
Judiciário e Ministério Público da

União no Distrito Federal (Sindjus-
DF). Fonte: Fenassojaf
Principais problemasapontados

pelos OJs em SC:
-o desencontro de informações

sobre as partes pelo fato de as
certidões dos oficiais não serem
devidamente lidas;
-o não repasse, aos processos, de

informações adicionais sobre aspartes
e quepoderiamauxiliar o trabalhodos
OJs;
-a falta de cursos para os novos

servidores;
-a não reposição de vagas em

função de aposentadorias (problema
que está atingindooquadro emgeral);
-risco à integridade física no

desempenho da função;
-a falta de indenização de

transporte, que só ocorre nomáximo
em 20 dias ao mês. Os demais dias
são de prejuízo ao servidor.

A apuração de votos na eleição
paraoSINTRAJUSC, realizada sex-
ta-feira, dia 5, registrou 441 votos,
dos quais 421 para a Chapa Luta e
Ação, 10 brancos e 10 nulos.Acha-
paeleita (nominataabaixo) tomapos-
se nesta quarta, 10 de dezembro.
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