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O SINTRAJUSC fará assembléia
no TRT no dia 4 de abril, às 13h, e na
JF no dia 7 de abril, às 17h. A pauta é
a seguinte:

1 - informes da plenária da
Fenajufe, realizada nos dias 29 e 30
de março em Recife

2 - comissão que vai apresentar
proposta de distribuição das FCs que
eram dos Oficiais de Justiça

3 - autorização para venda do
veículo do sindicato

É importante que os servidores
participem das Assembléias para
discutir, juntos, os três assuntos.

A proposta de fazer uma comissão
para estudar a distribuição das FCs foi
aprovada por maioria no
CONGREJUSC, realizado em 8 e 9
de março.

Na JF, a tendência é que as FCs
sejam levadas para o TRF em Porto
Alegre, mas deveriam, na avaliação do
Sindicato, ficar na 1° Instância. No
TRT, as FCs já vagas foram destinadas
a servidores que atendem o público

no balcão.
O Sindicato tentou, junto à

Presidência do Tribunal, abrir uma
discussão mais ampla sobre o assunto,
mas isso somente vai acontecer a partir
do alocamento de novas FCs.

A idéia é que a 1° Instância
apresente proposta, via Sindicato, para
o destino das FCs vagas dos Oficiais
de Justiça à medida que for implantado
o PCS3. Para isso será criada a
comissão, com servidores de Varas do
interior do Estado, da JF e do TRT.

Atividade sindical
O veículo do SINTRAJUSC, Besta

(KIA), é de 2001 e precisa ser
renovado. Trata-se de uma ferramenta
que é indispensável para o trabalho
sindical, seja no dia-a-dia ou nos
momentos de muita mobilização. Na
assembléia será eleita uma comissão
que, juntamente com o Coordenador
de Patrimônio do Sindicato, irá tratar
da venda e aquisição de um novo
veículo.

Assembléia no TRT
4 de abril, sexta, às 13h, na rampa do Tribunal

Assembléia na JF
7 de abril, segunda, às 17h, no saguão do prédio
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desta luta!desta luta!desta luta!desta luta!desta luta!

GeapGeapGeapGeapGeap
Estão abertas até o dia 11 de

abril as inscrições das chapas para
concorrer à representação no
Conselho Consultivo do plano de
saúde da Geap – triênio julho/2008
a junho/2011. Os interessados
devem fazer a inscrição no Secap,
na sede do TRT. O requerimento,
endereçado à Comissão Eleitoral da
Geap, poderá ser apresentado
pessoalmente ou via malote, desde
que respeitada, no último caso, a
data de expedição. A eleição irá
ocorrer no dia 8 de maio, das 12h
às 16h, nas unidades judiciárias e
na sede do Tribunal. Mais
informações com a Comissão
Eleitoral pelo telefone (48) 3216-
4189 ou pelo link http://
www.trt12.gov.br/portal/areas/
serhu/ in t rane t /documentos /
EDITALGEAP.pdf


