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NOTÍCIAS
Sindicato realiza

Assembléia e Seminário
no dia 16 de maio

Um dos
pontos de pauta
da Assembléia é a
eleição de delega-
dos para a Plená-
ria da Fenajufe,
que será nos dias

5, 6 e 7 de junho em Manaus. Nos
três dias a Federação irá discutir
Conjuntura, Plano de Carreira,
Plano de Lutas, Prestação de Contas
(fevereiro de 2008 a abril de 2009) e
Moções.

O Plano de Carreira será um dos
principais assuntos na Plenária da
Fenajufe, tendo destaque no debate
que o Sindicato promove no dia 16
de maio.

O trabalho da Comissão Interdis-
ciplinar do STF que discute a
revisão do PCS3 e o Plano de
Carreira, previsto para encerrar em
abril, ficou para maio.

A proposta da Comissão terá que
passar pelas Direções Gerais e
Conselhos antes de estar pronta para

envio ao Congresso Nacional, onde
se dará o embate com os parlamen-
tares. Por isso é fundamental que os
servidores estejam informados e
mobilizados para lutar por seus
direitos, como aconteceu em relação
ao PCS3.

Coordenadores do Sindicato
estão visitando os locais de trabalho
em Florianópolis e no interior do
Estado para convidar os servidores
a participar do Seminário Estadual e
da Assembléia Geral.

Ato em 30 de
abril celebra

o Dia do
Trabalhador.
Venha para
mais essa

luta do seu
Sindicato!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA E SEMINÁRIO ESTADUAL

Pelo presente Edital, a Diretoria Executiva do Sindicato dos Trabalhado-
res no Poder Judiciário Federal no Estado de Santa Catarina (SINTRA-
JUSC), conforme estabelece o artigo 38 do Estatuto Sindical, faz saber aos
trabalhadores da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal e da Justiça Eleito-
ral de Santa Catarina que será realizada ASSEMBLÉIA GERAL EXTRA-
ORDINÁRIA e SEMINÁRIO ESTADUAL no dia 16 de maio do ano de
2009, sábado, às 13h30 horas, no Auditório da Justiça Federal em Florianó-
polis (Rua Arcipreste Paiva, 107, ao lado da Igreja Matriz, na Praça XV),
com a pauta:

1 – Plano de Carreira;
2 – Eleição de delegados para a Plenária da Fenajufe;
3 – Liberação do Fundo de Mobilização e Luta;
4 – Autorização para ingresso de novas ações judiciais.

Florianópolis, 28 de abril de 2009
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SINTRAJUSC

NOTÍCIAS

O SINTRAJUSC iniciou campa-
nha junto aos servidores da Justiça do
Trabalho para impulsionar a Ação da
Gratificação Judiciária. A partir da
quarta-feira, dia 29 de abril, um Abai-
xo-Assinado começa a circular no Tri-
bunal e nas Varas para coletar assina-
turas dos servidores. O documento
será encaminhado ao STJ, onde o pro-
cesso chegou depois de 15 anos de
tramitação. Leia abaixo o texto, que
está sendo levado aos servidores da
Justiça do Trabalho:

Assunto: Recurso Especial
456.932

Excelentíssimo Ministro OG FER-
NANDES:

Os servidores da Justiça do Tra-
balho em Santa Catarina, representa-
dos pelo Sindicato dos Trabalhadores
no Poder Judiciário Federal no Esta-
do de Santa Catarina (Sintrajusc), so-
licitam a colocação em pauta para jul-
gamento do processo RE nº 456.932.

Para respaldar essa solicitação, sa-
lientamos que o referido processo foi
ajuizado há quase 15 quinze e se en-
contra concluso para julgamento no
STJ há quase 7 anos, contado o tem-
po do Relator originário
(27.09.2002). Trata-se de ação cole-
tiva e resta para análise apenas ma-
téria processual, o que poderá facili-
tar a apreciação.

A aprovação deste pleito é espera-
da com expectativa pelos servidores
da Justiça do Trabalho em Santa Ca-
tarina, pois embora também soframos
com o excesso de serviço que assola
o Poder Judiciário, temos claro que
Justiça, sendo tardia, falha...

Finalizamos na certeza de que a
nossa solicitação merecerá especial
atenção por parte de Vossa Excelên-
cia, agradecendo mais uma vez pelo
empenho em defesa do Judiciário bra-
sileiro.

Gratificação Judiciária -
Ação coletiva da Justiça do Trabalho

19/12/1994 - Ajuizamento pelo então Sitraesc
29/04/1996 - Sentença: procedente
23/07/1996 - Apelação da União
29/08/1996 - Remetidos ao TRF
06/06/2000 - A turma, por maioria, vencido o juiz Lippmann, negou
provimento ao recurso e, também por maioria, vencida a relatora, juíza
Silvia Goraieb, deu parcial provimento à remessa oficial
05/12/2000 - Embargos infringentes da União
05/12/2000 - Recurso especial da União
24/11/2000 - Embargos infringentes pelo Sintraesc
29/08/2001 - A 2ª seção, por unanimidade, não conheceu dos embargos da
União e negou provimento aos do sindicato. Sustentou oralmente Pedro
Maurício Pita Machado, pelo sindicato embargante
08/10/2001 - Embargos de declaração pela União
04/10/2001 - Recurso especial pelo Sintraesc
12/11/2001 - A 2ª seção, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração
11/03/2002 - Recurso especial e extraordinário da União
10/05/2002 - Despacho admitindo recurso extraordinário da União
10/05/2002 - Despacho admitindo recurso especial
10/05/2002 - Decisão inadmitindo recurso especial
10/05/2002 - Decisão inadmitindo recurso especial
10/05/2002 - Decisão admitindo recurso especial
07/06/2002 - Agravo de instrumento da União

Campanha impulsiona Ação da GAJ

Dos processos que subiram ao
TRF de Porto Alegre, com Apela-
ção da Sentença de Embargos à
Execução, 21 foram julgados favo-
ravelmente, a decisão já transitou
em julgado e os processos foram
baixados à Vara de Origem, onde
estão à espera de tramitação.

Dos demais (cerca de 30) que
se encontram em grau de Recurso
no TRF, alguns estão em andamento
e outros estão parados nos Gabine-
tes de alguns Desembargadores,
sem qualquer tramitação. Os mais
recentes tramitam regularmente jun-
to à 3ª Vara de Florianópolis.

Processo do IR
COMUNICAÇÃO

Quem luta pela democratização dos
meios de comunicação está convidado
a participar da criação do Coletivo pela
Soberania Comunicacional:

CONVOCAÇÃO DE ASSEM-
BLÉIA Pública, segunda convocação,
dia 29 de abril de 2009, às 19:30 ho-
ras, Rua Lacerda Coutinho, 149, Cen-
tro – Florianópolis/SC , com a seguin-
te pauta: a) Deliberação sobre a cri-
ação da Associação “Coletivo pela
Soberania Comunicacional (CpSC)”;
b) Aprovação do Estatuto e Regimen-
to Eleitoral da Associação; c) Elei-
ção de uma Coordenação Provisória
para a Associação. Convocam esta
assembléia os presentes no encontro
de 26 de março. Maiores informações
em www.desacato.info
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Recentemente o governo Lula
anunciou o corte no orçamento de R$
25,4 bilhões. Isso ocorreu a partir de
uma estimativa do Ministério do Pla-
nejamento de diminuição na arreca-
dação de quase R$ 50 bilhões neste
ano. Ou seja, mais cortes podem ain-
da vir, como, por exemplo, a não-apli-
cação dos acordos com o funcionalis-
mo público.

A arrecadação federal está caindo.
Mas não é só por conta da crise. Inú-
meros setores empresariais estão re-
cebendo fortes benefícios e isenções
do governo, como a redução do IPI
para as montadoras, e, mesmo assim,
continuam demitindo os trabalhado-
res.

Além disso, a dívida pública con-
sumiu, entre pagamento do principal
e juros, R$ 79,2 bilhões em apenas 3
meses de execução do orçamento,
sendo que está previsto um pagamen-
to  para o ano de R$ 233,3 bilhões,

só no âmbito federal, sem estados e
municípios. Fora isso o governo já
havia direcionado mais de R$ 300 bi-
lhões para bancos e grandes empre-
sários desde o início da crise.

Agora, durante a reunião do G20,
Lula anunciou que vai fazer um em-
préstimo para o FMI. Por acaso não
foram as políticas ditadas pelo FMI
de privatizações, desregulamentações
e pagamento da dívida que levaram o
mundo ao caos econômico atual? Será
que beneficiar, com o dinheiro públi-
co, bancos e grandes empresários não
agrava ainda mais a crise?

No Brasil e no mundo as medidas
até o momento anunciadas só pioram
a situação. De algum lugar vai ter que
se coberto o rombo criado. E, claro,
querem que os trabalhadores e a mai-
oria do povo paguem por ela.

É isso o que significam, por exem-
plo, os cortes no orçamento. Justa-
mente onde poderia haver medidas

efetivas para combater a crise, com a
priorização dos recursos para a saú-
de, educação, segurança e serviços
públicos em geral.

O resultado dessa política é claro:
o PIB brasileiro foi o que teve a maior
redução desde o começo da crise, o
desemprego aumenta, e a inadimplên-
cia também cresceu muito nos últimos
meses. Como vimos, existem os re-
cursos para salvar o país da crise.

Assim, os trabalhadores não podem
aceitar o que está sendo feito, exigin-
do do governo Lula uma mudança
drástica em sua política, anulando os
cortes no orçamento e garantindo que
dinheiro público seja usado para o
povo e não para os “tubarões” que são
os responsáveis pela crise.

Washington Luiz Moura Lima
Economista – Assessor de Sindi-

catos de Trabalhadores do Poder Ju-
diciário Federal

Lula corta orçamento, mas quer emprestar para o FMI

Barulho incomoda servidores
Míriam Santini de Abreu

A reforma no quinto andar do pré-
dio do TRT está importunando os ser-
vidores que precisam trabalhar de
manhã.

É nesse período que são feitas as
obras que provocam mais ruído, como
o corte das divisórias para reformula-
ção das salas.

Praticamente 80% do andar era
ocupado pelo Gabinete dos Juízes
Substitutos e Secretarias. Com a re-

forma administrativa feita pelo Tribu-
nal, o setor ficará com apenas uma
sala, e metade do andar será utilizado
para a instalação da biblioteca do TRT.
No andar ficarão ainda a Perícia Con-
tábil, Comissão de Concursos, Ges-
tão Ambiental – que já funcionam lá
– e também o Gabinete da Vice-Pre-
sidência. Isso tudo significa que os
servidores do setor extinto, além da
indefinição que a medida deixou, tam-
bém estão arcando com os outros re-
sultados da extinção.

A previsão do Serviço de Obras e
Manutenção é que a reforma das sa-
las, iniciada há cerca de 15 dias, ter-
mine no final desta semana.

A conclusão da biblioteca irá de-
pender da transferência de servidores
do Gabinete dos Juízes Substitutos
para outros setores.

Obra no TRT

O SINTRAJUSC convida os
servidores a participar da progra-
mação do Dia Internacional do Tra-
balhador. A data é celebrada em 1°
de Maio, mas as atividades serão
realizadas no dia 30, quinta-feira,
no Largo da Alfândega, em Floria-
nópolis, das 10 às 17 horas.

Haverá palestras, exposição de
fotografias, vídeos e atendimento
à população, a critério de cada Sin-
dicato. O SINTRAJUSC, em con-
junto com o TRT, terá um painel
com fotos das lutas da categoria e
dará esclarecimentos sobre os di-
reitos trabalhistas e as competênci-
as da Justiça do Trabalho. Às 17
horas iniciará a grande passeata dos
trabalhadores, que irá percorrer as
ruas da Capital.

Venha para mais essa ativida-
de do seu Sindicato!

Ato no dia 30

Reforma iniciou há 15 dias

Artigo
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K6 - COBERTURA HOSPITALAR APARTAMENTO + AMBULATORIAL COM OBSTETRÍCIA

SEM FRANQUIA
PARTICIPAÇÃO 0% 211,61 211,61 211,61 211,61 382,52 663,73 752,40

VALOR DA ENTRADA NO PLANO: 38,17
VALOR DA SEGUNDA VIA DA CARTEIRINHA: 38,30

 K9 - COBERTURA HOSPITALAR ENFERMARIA + AMBULATORIAL COM OBSTETRÍCIA
SEM FRANQUIA

PARTICIPAÇÃO 0% 173,92 173,92 173,92 173,92 333,40 532,84 633,12

- Convênio SINDJUFE - Bahia
Utilização da sede social e recreativa
em Salvador – BA . Tel :. (0xx71)
3241 1131.

- Convênio odontológico Dentalprev
Plano fixo com desconto de R$ 18,70
(mais a inscrição, de R$ 11,50).

- Convênio odontológico Uniodonto
Plano fixo com desconto de R$
18,10 (mais a inscrição, de R$
11,50).

- Convênio Climed Florianópolis
Plano para consultas com desconto
de 30% no valor do serviço e, para
exames, de 15% a 40%.

Plano Unimed Florianópolis
tem novos valores

Confira os valores do plano de saú-
de Unimed oferecido pelo SINTRA-
JUSC, que foram reajustados em

abril. Se você tem o plano, mas não
pelo SINTRAJUSC, compare os va-
lores, avalie e, se decidir mudar, en-

tre em contato com o Sindicato. O
telefone para contato é 48-3222-4668,
com Maykon.

Conheça outros convênios

- Convênio Personal Card
Carteira de identificação sindical
utilizada como cartão de compra, com
limite dentro da margem consignável
do contracheque do servidor. Para ver
as lojas conveniadas acesse:
www.personalcards.com.br

- Reunidas Transporte Rodoviário
Desconto de 30% no valor da
passagem, com débito em conta para
todos os servidores. É necessário
autorização do Sindicato e carteira de
identificação de filiado.

- Faculdade Cesusc
Concessão de desconto de 10% no
valor das mensalidades para os

Além da  Assessoria Jurídica, o
SINTRAJUSC oferece à categoria
uma variedade de convênios nas áreas
da saúde, educação e transporte.

CARÊNCIAS:

- Urgência e Emergência: 24 horas
- Consultas médicas: 30 dias
- Análises clínicas, exames anatomopatológicos e citológicos (exceto necropsia), raio - x simples e contrastados,
eletrocardiograma, eletroencefalograma, ultra-sonografia: 30 dias
- Fisioterapias: 90 dias
- Partos a termo: 300 dias

Na área do lazer, o Sindicato conta
também com uma sede recreativa, a
200 metros da praia do Campeche,
disponível durante todo o ano para o

filiado. As reservas podem ser feitas
na página do SINTRAJUSC na
internet, www.sintrajusc.org.br

sindicalizados e dependentes. O
desconto vale para cursos de
graduação e de pós-graduação.

- Companhia Mutual de Seguros
Valores variáveis. Consultar o
Sindicato.

- SESC
Os filiados devem ir até o SESC fazer
o cadastro, levando identificação do
Sindicato (carteira), documentos
pessoais (CPF, identidade e foto
recente) e comprovante de residência.
O cadastro será feito na modalidade
USUÁRIO.


