
Pesquisa de Saúde em parceria
com UnB será lançada segunda
Na próxima segunda-feira (22), a Fenajufe e a Fe-

najud (Federação Nacional dos Trabalhadores do Ju-
diciário nos Estados) darão início – em todo territó-
rio nacional – a uma Pesquisa de Saúde, inédita, que
deverá apontar os riscos psicossociais no ambiente
de trabalho no Judiciário. A pesquisa tem como pú-
blico-alvo os trabalhadores e trabalhadoras do Judi-
ciário Federal, estadual e MPU (Ministério Público
da União).

A Pesquisa possibilitará a construção de uma base
nacional de dados que dê suporte e formação aos sin-
dicatos, a fim de capacitá-los na ação conjunta para
elaboração e disputa de propostas junto ao Conselho
Nacional de Justiça (CNJ). O conjunto de dados ob-
tidos com o cruzamento das informações levantadas
pelo Protocolo vai identificar as situações de assé-
dio moral e possibilitar a construção de políticas que
permitam combater a prática abusiva, a gestão auto-
ritária e proporcionar um ambiente de trabalho com
mais qualidade de vida.

A Fenajud e Fenajufe farão, junto aos sindicatos
de base, um trabalho intenso de divulgação para sen-
sibilizar a categoria a responder o questionário da
pesquisa. O link é aberto e será enviado para todos
os sindicatos filiados às Federações, para que estas
encaminhem aos seus sindicalizados. O material tam-
bém poderá ser acessado diretamente nos sites das
duas Federações, bem como nas entidades de base.
O Sintrajusc disponibilizará o link assim que ti-
ver a informação da Fenajufe.

A coordenadora da Fenajufe Mara Weber desta-
cou que a pesquisa será um marco para a garantia de
uma boa qualidade de vida para os servidores e servi-
doras: “Será criado um banco de dados sobre a cate-

goria e a partir desses dados poderemos propor polí-
ticas para cobrar a garantia de um ambiente de traba-
lho livre de sofrimento e adoecimento que necessa-
riamente exige mudança no modelo de gestão do tra-
balho, gestão de pessoas e de atenção à saúde dos
servidores e servidoras do Judiciário e MPU”.  O es-
tudo será coordenado pelo Laboratório de Psicodi-
nâmica e Clínica do Trabalho da UnB.

O protocolo
O questionário vai abordar quatro eixos, sendo o

primeiro sobre as relações de trabalho e o modelo
de gestão adotado na unidade. Já o segundo trafega
pelo sofrimento relacionado ao trabalho, gerado por
fatores como a falta de reconhecimento, o sentimen-
to de inutilidade, entre outros. O valor do trabalho
tanto para o servidor quanto para a instituição inte-
gram o terceiro eixo. Já o último busca identificar
os danos físicos, psicológicos e sociais causados aos
trabalhadores e trabalhadoras do Judiciário. O pro-
tocolo conta ainda com um questionário complemen-
tar que fornece dados para a construção do perfil
demográfico da categoria e que também irá trabalhar
aspectos específicos.
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NOTAS

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL
DO SINTRAJUSC

Pelo presente Edital, a DIRETORIA EXECUTIVA,
conforme estabelece o artigo 38 do Estatuto
Sindical, faz saber aos trabalhadores do Judiciário
Federal de Santa Catarina que será realizada
ASSEMBLEIA GERAL no dia 22 de Outubro do
ano de 2018, segunda-feira, às 15:15 horas, na
rampa do TRT (rua Esteves Júnior), na Capital,
com o seguinte ponto de pauta:

a) Eleição para dois (2) membros suplentes para
compor a Comissão Eleitoral para a eleição do
Conselho Fiscal do SINTRAJUSC (triênio 2019/
2021).

Florianópolis, 17 de Outubro de 2018.

Comissão Eleitoral Triênio 2019/2021
SINTRAJUSC

     Na segunda-feira (22) haverá reunião do Sintrajusc
com a Administração do TRT e a Direção da Justiça
Federal no dia 22 para discutir as sobras orçamentá-
rias. No TRE-SC, em virtude das eleições, ainda não
foi possível definir a data da reunião.

Assine petição direcionada a Dias Toffoli
em defesa da data-base

    A coordenação do Sintrajusc está fazendo refor-
mas na sede do Campeche para a próxima tempora-
da. As melhorias são no parque infantil, nas calçadas
e nos acessos. Em 2018, os apartamento também
foram equipados com forno de micro-ondas e novos
colchões.

Encontra-se à disposição, na internet, um abai-
xo-assinado (petição pública) organizado pelo
Sintrajud (Sindicato dos Trabalhadores do Judici-
ário Federal no Estado de São Paulo) e direcionado
ao presidente do Supremo Tribunal Federal, mi-
nistro Dias Toffolli, com o apelo para que a ins-
tância máxima da Justiça brasileira assegure aos
servidores do PJU o direito constitucional da data-
base.

De forma mais detalhada, o abaixo-assinado ins-
ta o STF a se manifestar, com a máxima urgência,
em relação aos seguintes pontos pertinentes à
questão: 1) retomada urgente dos trabalhos da Co-
missão Interdisciplinar; 2) garantia da revisão anual
de salários e reconhecimento do direito à indeni-
zação por seu descumprimento; 3) aprovação do
Projeto de Lei do Senado 228/2018, que tipifica
como crime de responsabilidade a omissão do
Executivo no envio ao Poder Legislativo da pro-

posta de revisão geral anual da remuneração e do
subsídio dos agentes públicos.

Um dos trechos do documento diz o seguinte:
“Mais de 11 milhões de trabalhadores esperam

ver a Corte Suprema fazer valer a Constituição Fe-
deral de 1988, após mais de 20 anos de desrespei-
to à garantia constitucional, com explícito objeti-
vo de evitar a perda do poder aquisitivo. Urge a
retomada do respeito à Carta Magna, historicamen-
te vilipendiada”.

O documento pode ser assinado por qualquer
servidor do Judiciário Federal. Depois de atingi-
do número substancial de assinaturas, ele será en-
caminhado ao presidente do Supremo Tribunal Fe-
deral.

Para assinar, veja notícia na página do Sintrajusc
(www.sintrajusc.org.br)


