
Sintrajusc discute no TRE impactos
da restrição de contratações

A direção do Sintrajusc conversou na quinta-fei-
ra (8) com o presidente do TRE-SC, desembargador
Cid José Goulart Júnior, e o diretor geral, Daniel
Schaeffer Sell, tendo como assunto principalmen-
te os impactos da Emenda Constitucional 95, que
congelou os gastos públicos por 20 anos. A preo-
cupação do Sindicato é com as condições de traba-
lho e de saúde dos servidores em função das apo-
sentadorias, porque a emenda impede a abertura de
concursos e o pessoal na ativa acaba assumindo mais
e novas funções. Participaram as coordenadoras
Lusmarina da Silva e Denise Zavarize.

No início de julho, o TRE-SC informou ao Sin-
dicato que 6 servidores se aposentaram em 2018 e
16 em 2019. São 25 os cargos vagos, dos quais 3
têm provimento autorizado. Em julho, o Sindicato
havia se reunido com o diretor geral, que relatou a
vinda de um médico redistribuído do Distrito Fe-
deral ao Tribunal catarinense, o que permitiu reto-
mar as perícias médicas no próprio TRE. Isso não
vinha ocorrendo em função da aposentadoria de três
servidores do setor médico.

Ajustes no trabalho
Na reunião de quinta passada, o presidente disse

que em 2020 o Tribunal irá trabalhar com o orça-
mento de 2016, levando atualmente a ajustes como
flexibilização do ponto e adoção de teletrabalho
com o objetivo de buscar facilitar, para os servido-
res, a adaptação às mudanças de rotinas provocadas
pela redução orçamentária.

Denise e Lusmarina avaliaram que são medidas
importantes e que se somam à jornada de trabalho

Diretoras demonstram preocupação com o congelamento de
gastos provocado pela Emenda Constitucional 95
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de seis horas conquistada pelos servidores, mas de-
monstraram preocupação com o agravamento cada
vez maior da situação com o passar do tempo, le-
vando à impossibilidade de novos ajustes.

Denise explicou que o Sintrajusc tem atuado em
duas frentes com relação ao orçamento: junto às
Administrações para que priorizem os servidores
se há sobras orçamentárias e junto aos Tribunais Su-
periores no sentido de lutar por mais recursos ou
melhor divisão dos existentes, como foi o caso do
reajuste do auxílio alimentação ano passado.

Ela disse ainda que, depois do Congresso do Sin-
dicato, nos dias 14 e 15 de setembro, a direção irá
procurar as Administrações, como faz todos os
anos, para saber como está a situação da execução
orçamentária no último trimestre de 2019.

No final da reunião, as diretoras ressaltaram a
importância do trabalho conjunto do Sindicato e do
Tribunal em lutas fundamentais como o aumento do
orçamento e a contratação de servidores.
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Prazo para eleição de delegados ao
IX Congresso do Sintrajusc encerra dia 9/9

No dia 9 de setembro encerra
o prazo para a eleição de delega-
dos ao IX Congresso do Sintra-
jusc, que será nos dias 14 e 15 de
setembro em Florianópolis com
o tema “Reformas e os Direitos
Ameaçados”. O Congresso,
realizado de três em três anos, é
a instância máxima de delibera-
ções dos temas que afetam a
categoria dos servidores do
Judiciário Federal em SC.

Em meio à difícil conjuntura
para o funcionalismo público, o
Congresso irá possibilitar que a
categoria debata coletivamente a
atual situação do país, dos servi-
dores públicos e de pautas espe-
cíficas do Judiciário Federal. No
Congresso, também iremos
definir as diretrizes das próximas
ações do Sintrajusc.

A direção do Sindicato convi-
da os servidores a participar e
organizar a eleição no seu local
de trabalho. As orientações estão
ao lado, assim como o procedi-
mento para apresentar teses.

Eleição de Delegados
Os delegados e delegadas

serão eleitos por local de traba-
lho, sendo 1 delegado para cada 5
servidores (ou fração), conforme
o artigo 34 do Estatuto do Sindi-
cato.

Somente os servidores filia-
dos poderão ser eleitos delega-
dos e suplentes, mas todos os
lotados na unidade de trabalho
podem votar e subscrever a ata de
eleição. Para cada delegado
eleito poderá ser eleito um
suplente. A eleição deverá ser
registrada em Ata assinada pelos
servidores votantes lotados
naquele local de trabalho, sendo
entregue pelos delegados no
credenciamento.

Os nomes dos delegados e
respectivos suplentes deverão
ser informados ao Sindicato, via
e-mail, até às 18 horas do dia 9
de setembro do corrente ano. A
ata está disponível no site do
Sindicato, no link com o logo do
congresso.

Dia 14/09 – Sábado
8h30 – Credenciamento
9h – Abertura e aprovação do Regimento do
Congresso
9h30 – Palestra: Direitos ameaçados dos
servidores e serviços públicos
Palestrante: Antônio Queiroz (DIAP) - Assessor
parlamentar do Sintrajusc
10h – Palestra: Orçamento e impactos da EC-95
Palestrante: Washington Lima – Assessor
econômico do Sintrajusc

Apresentação de teses
As teses, com, no máximo,

cinco páginas em folha A4, com
fonte Arial 14, deverão ser
encaminhadas ao Sindicato até às
18 horas do dia 9/9 do corrente
ano. As teses e os nomes dos
delegados devem ser enviados
para:

congresso2019@sintrajusc.org.br

12h30 – Almoço
13h30 – Informes Jurídicos – Assessores
Jurídicos do Sintrajusc
14h –Apresentação de Teses e Reforma
Estatutária
16h às 18h – Reunião dos Grupos de Trabalho
19h - Coquetel e Atividade Cultural

Dia 15/09 – Domingo
9h – Plano de lutas e Plenária final
12h30 – Almoço e encerramento

Programação


