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Administração do TRT reconhece
erros em desconto de servidores

Pressão surte efeito!

A Administração do TRT
reconheceu na tarde de ontem
(25/07) que errou ao descontar
valores pagos a mais a título de
URV sem que os servidores
tivessem sido avisados com
antecedência .  Além disso ,
reconheceu que excedeu o limite
de desconto permitido por lei
para  a lguns  serv idores .  A
presidente em exercício do TRT,
juíza Licélia Ribeiro, entrou em
contato com as diretoras Adriana
Ramos e Denise Zavarize na
tarde desta quarta-feira para
informar que a Administração
procederá  ao  es torno  dos
valores descontados além de
10% dos salários, conforme
manda a lei  8.112/90.  Esta
medida, no entanto, beneficia
poucos servidores, já que a
maior ia  teve  descontados
valores até o limite de 10% do
salário.

A assembléia dos servidores,
realizada na tarde desta terça-
feira, 24, já havia decidido cobrar
administrativa e judicialmente a
devolução dos  va lores
descontados nos contracheques
deste mês, parcelas recebidas de
boa-fé em função de erros do

próprio Tribunal no cálculo de
URV paga em 2005.

Mesmo com a nova postura
da Administração, alertamos os
servidores que tiverem interesse
em discut i r  a  ques tão
judicialmente para que procurem
a assessor ia  jur íd ica  do
Sintrajusc, já que esta é uma ação
que  depende  da  in ic ia t iva
individual dos servidores. O
recuo da Administração foi
obtido pela imediata reação da
categoria. Logo que souberam
dos descontos, os servidores
recorreram ao Sindicato, que
convocou assembléia específica
para  d iscut i r  as  medidas
necessár ias .  Durante  a
assemblé ia ,  os  serv idores
presentes revoltaram-se com o
desconto,  lembrando que o
Tribunal “é muito rápido para
cobrar, mas é lento para quitar
os passivos com os servidores”,
como os  referentes  aos
atrasados de quintos, GAS,
adicionais  de qualif icação,
reenquadramento ,  auxí l io-
creche, entre outros.

Após  as  d iscussões ,  os
servidores decidiram eleger uma
comissão para tentar um caminho

negociado com a Administração.
Participaram da comissão os
membros  da  d i re tor ia  do
Sintrajusc Adriana,  Robak,
Denise e Éder, representante dos
servidores.

Indignação
A comissão conseguiu agendar

uma reunião com a presidente em
exercício, juíza Licélia Ribeiro,
que ouviu os servidores, dizendo
que não dispunha dos dados
re la t ivos  aos  descontos .  A
presidente comprometeu-se a
verificar junto aos setores da
Administração os motivos para o
desconto e os procedimentos
adotados, além de fazer contato
com o presidente, juiz Jorge Luiz
Volpato,  no decorrer  desta
semana, para que fosse tomada
decisão quanto aos pedidos de
devolução e parcelamento dos
valores. Na mesma reunião, os
membros da comissão alertaram
para as  condições técnicas
inadequadas e que resultam em
sucess ivos  er ros  da  área
administrativa e na indignação
dos servidores, situação essa que
pode e deve ser revertida pela
Administração.
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Rapidinhas!!!
*Por robakbarros@yahoo.com

* O endereço eletrônico está à disposição para quem se sentir ofendido (no caso, quando servir o chapéu)
bem como para mandarem sugestões para esta seção. ***

Servidores têm só até amanhã para
eleger delegados ao V Congrejusc

Restam apenas dois dias para
eleger delegados ao V Congresso do
Sintrajusc (V Congrejusc), que será
realizado em Itá, de 24 a 26 de agosto.
O prazo se encerra nesta sexta-feira,
27. Os servidores foram informados
com antecedência dos prazos, através
de todos os meios disponíveis (mail,
informativos, jornal, telefonemas) e
mesmo assim as inscrições são em
número reduzido. Assuntos
importantes como reforma
estatutária, alterações na
mensalidade sindical, saúde do

servidor e plano de carreira serão
discutidos durante o V Congrejusc,
por isso, a participação dos servidores
é fundamental.

Como dizem vários servidores que
já se inscreveram, não adianta
recorrer à rádio-corredor para
reclamar e apresentar sugestões
mirabolantes e, na hora “H”, não
participar dos fóruns de deliberação
da categoria, sendo que o Congresso
é o principal desses fóruns. Ainda há
tempo para se inscrever. Os
delegados devem ser eleitos por local

de trabalho, sendo 01 (um) delegado
para cada 10 (dez) servidores (ou
fração). Todos os servidores podem
votar, mas somente os servidores
filiados poderão ser eleitos delegados.
Os coordenadores do Sintrajusc são
considerados delegados natos. Os
núcleos de Aposentados e de
Agentes de Segurança já escolheram
seus delegados. A ata para o registro
do processo eleitoral pode ser baixada
na página do Sintrajusc. Venha para
o V Congrejusc. É você quem faz o
Sindicato!

Marcha Nacional mobilizará novamente
trabalhadores contra ataque a direitos
No dia 15 de agosto, uma quarta-

feira, os trabalhadores brasileiros
participarão da Marcha Nacional em
Brasília. A marcha, convocada pela
CUT Nacional, é mais uma forma de
fazer frente às ameaças que colocam
em risco os direitos dos trabalhadores,
surgidas no âmbito dos poderes
Legislativo e Executivo.

A última é a proposta do Governo
Federal de contratar servidores
públicos pelos critérios da
Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT). Mas já estão tramitando o
PLP 01/07, contido no PAC, a
Emenda 3, da Super Receita, a

•Dívidas de valores recebidos de boa-fé, por erro exclusivo da administração, não deveriam ser perdoadas? É só uma
pergunta! O Pleno do nosso Egrégio nunca perdoou nenhuma dívida sob alegação de “boa-fé”? É só outra pergunta!
Que mão bondosa, na calada da noite, teve tanta rapidez pra descontar – sem avisar - e não tem pra pagar os nossos
passivos?

• Quem mandou? De quem foi a iniciativa? Temos tentado manter um canal de negociações com a administração do
TRT – e, paralelamente, temos exercitado a nobre arte de engolir sapos.

regulamentação do direito de greve no
serviço público, entre outros, que já
foram objeto de protesto no dia 23 de
maio deste ano, com uma grande
mobilização nacional que levou
milhares de trabalhadores às ruas. Em
Florianópolis, o Sintrajusc participou
da mobilização do dia 23. No dia 7 de
julho, a diretoria executiva da Fenajufe
aprovou participar da Marcha
Nacional a Brasília.

Os eixos da pauta de
reivindicações da Marcha Nacional
em Brasília são os mesmos das
atividades que vêm sendo realizadas
pela CUT nacional desde abril, com

a participação de várias outras
organizações dos trabalhadores.
Confira os eixos da Marcha Nacional
convocada pela CUT: Manutenção do
veto a Emenda 3; Pela retirada do
PLP 01/07; Pela negociação coletiva
no setor público; Pelo direito irrestrito
à greve no setor público; Redução dos
juros e do superávit primário; Contra
o PL das fundações estatais de direito
privado; Por uma Previdência Social
Pública, universal e sem retirada de
direitos; Fim do fator previdenciário;
Por uma educação pública de
qualidade; Reforma Agrária e
incentivo à agricultura familiar.


