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Sindicato negocia
dias parados com TRT

EDITALDECONVOCAÇÃO
DEASSEMBLEIAGERAL

Pelo presente Edital, a Diretoria Executiva do
Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judi-
ciário Federal no Estado de Santa Catarina
(SINTRAJUSC), conforme estabelece o arti-
go 38 do Estatuto Sindical, faz saber aos tra-
balhadores do Judiciário Federal de Santa
Catarina que será realizada ASSEMBLEIA
GERAL no dia 23 de setembro do ano de
2014, quarta-feira, às 16 horas, no saguão da
Justiça Federal, na Capital, com os seguintes
pontos de pauta:

a) Informes;
b) Eleição da Comissão Eleitoral para a elei-
ção do SINTRAJUSC (triênio 2015/2017);
c) Campanha salarial: mobilização

Florianópolis, 18 de setembro de 2014.

Coordenação Geral do SINTRAJUSC

Nesta quinta-feira, 18, às 15 horas, a Coordena-
ção do SINTRAJUSC reúne-se comaAdministração
doTRTpara negociar os dias/horas parados naGreve
pelo reajuste salarial. O Sindicato defende o abono
de horas não laboradas, nos termos conquistados
pelos servidores doTREdeAlagoas depois daGreve
de junho na luta pela revisão salarial.
A presidência do TRE/AL considerou o período

de greve sem prejuízo à prestação de serviço. No
documento, afirmou que �sempre associou as reivin-
dicações salariais dos servidores públicos que inte-
gram os quadros da Justiça Eleitoral por entender
serem legítimos os interesses defendidos pelo mo-
vimento paredista, o de ver as atividades desempe-
nhadas pela categoria serem devidamente reconhe-
cidas, seja através de uma justa remuneração, seja
através da reestruturação da carreira, demodo a lhes
assegurar melhores condições de trabalho�.
Já na próxima quarta-feira, dia 23, o Sindicato

deflagra os procedimentos para a eleição do
SINTRAJUSC (triênio 2015/2017) com a eleição da
Comissão Eleitoral (veja ao lado).AAssembleia, na
Justiça Federal, também irá debater os próximos pas-
sos damobilização pelo reajuste salarial a partir das
orientações da Fenajufe. Participe!
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Publicidade do TSE ignora importância de
servidores e causa indignação na categoria
Ovídeo lançado pelo TSE

(Tribunal Superior Eleitoral), sob
o título �Por trás do voto�, cau-
sou indignação nos servidores.A
peça publicitária fala sobre as
eleições deste ano e destaca so-
mente magistrados e mesários
como principais responsáveis
pelo processo eleitoral, ignoran-
do completamente a importância
do trabalho dos servidores da
Justiça Eleitoral.
No vídeo, o TSE informa que

o Brasil possui 5.570 municípi-
os, que contarão com 530 mil

urnas eletrônicas e o trabalho de
3.222 juízes eleitorais e mais de
2 milhões de mesários para aten-
der mais de 143 milhões de elei-
tores.
Mas os servidores sequer são

citados, o que causoumuita in-
dignação na categoria e chegou a
ser considerado como uma ver-
dadeira afronta aos servidores
que trabalhamno dia-a-dia para
construir a Justiça Eleitoral.
O vídeo está em https://

www.youtube.com/
watch?v=f6AEt0QSi0Y

O Sindicato

começou a

distribuir nesta

quarta-feira o

Informe Jurídico e

em breve circulará

também o Informe

Especial sobre a

Saúde do servidor.
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Ato pela Independência e autonomia do Judiciário em 10/09


