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ASSEMBLEIA DISCUTE PROPOSTAS PARA
O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TRT SC

Nosdias 16 e17deoutubrodo anopassado, acon-
teceuoVICongressoOrdinário doSINTRAJUSC(Sin-
dicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal
no Estado de Santa Catarina), com o tema "Judiciário,
MetaÚnica: Promover Justiça", e cuja pauta de discus-
são tratou prioritariamente dos aspectos danosos para a
saúde dos trabalhadores que envolve o cumprimento de
metas conforme proposto pelosTribunais e Conselhos
Superiores.

Entre as teses apresentadas e aprovadas, a cate-
goria trata efetivamentedas condiçõesde trabalho e seus
reflexos sobre a saúde física e psíquica dos trabalhado-
res do Poder Judiciário Federal.

Por decorrência, estes foram os EIXOS analisa-
dos pela categoria para a estruturação do Planejamento
EstratégicodoTribunalRegional doTrabalhoda12ªRe-
gião para o ano de 2012, com o acréscimo das deman-
das que se intensificaram no decorrer do lapso de outu-
bro de 2010 até o presente momento.

Propostas são:
1 -Respeito à duração do trabalho fixada no âmbito do
TRT 12ª Região. Implantação da jornada de trabalho
de seis horas (proposta incluída naAG).
2 - Rejeição ao caráter neoliberal dos planos demetas
do planejamento estratégico nos órgãos do Judiciário e
que resultamna super-exploração dos trabalhadores;
3 - Prevenção do avanço das doenças laborais e da
limitação de qualidade de vida dos servidores;
4 - Criação de cargos efetivos e deVaras do Trabalho
(cargos efetivos, funções comissionadas e cargos em
comissão);
5 - Identificação dasVaras eUnidades Judiciárias com
sobrecarga de trabalho e a fixação demedidas que so-
lucionemasdemandas;
6 -Alteração dos critérios para a definição de lotação-
padrão, com a exclusão dos servidores afastados para
tratamento da saúde por longos períodos;
7 -Alteração dos critérios estatísticos, para que se in-
cluam para a definição da lotação padrão das unidades
judiciáriasosprocessosque tramitamno local, inclusive
cartas precatórias e processos na fase da execução;
8 - Eliminar a terceirização das atividades funcionais,
inclusive aquelas referentes à atividademeio, comoser-
viços gerais, informática e segurança, bemcomoadotar
política de respeito aos cargos efetivos criados por lei,
o que implica na não transformar asEspecialidades;
9 - Coibir o assédio moral sob todos os aspectos;
10 - Garantir a participação dos servidores nas deci-
sões administrativas considerando sua consequência
sobre sua vida funcional e sua saúde.

Todos os servidores ainda poderão partici-
par enviando sugestões para o e-mail do Sindicato
administrativo@sintrajusc.org.br
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Oprazo para a entrega à comissão doPEdoTRT-
SC seria ontem e foi estendido para a próxima sexta-
feira (28/10). Neste sentido, a AssembleiaGeral desta
segunda-feira (24/10)elegeuumacomissão integradape-
los serv idores Caio Teixeira, Clóvis e Sandra Laitano
para sistematizar as propostas e dar redação téc-
nica tendo como eixo político a rejeição ao viés
neoliberal do cumprimento de metas e que resul-
tamna super-exploração dos trabalhadores.

OsEIXOSprincipais que serão transformados em

Comissão de servidores sistematizará e dará redação técnica às propostas até sexta-feira (28/10)


