
SINTRAJUSC DISCUTE ORÇAMENTO
NOS TRIBUNAIS SUPERIORES

Nesta terça e quarta-feira (27 e 28), o Sintrajusc
estará em Brasília para conversar sobre a questão
orçamentária nos Tribunais Superiores. Estão
agendadas audiências no STF, TST, CSJT  (terça) e
no TSE e CJF (quarta).

Participam a coordenadora Maria José Olegário,
a servidora aposentada da JT e ex-diretora Denise
Zavarize, o assessor financeiro do Sindicato,
Washington Lima, o servidor da JT  Antonio Marcos
Quadros e o funcionário do Sindicato Fernando
Blasi.

A agenda em Brasília será a primeira depois da
posse do presidente do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF),
ministro Dias Toffoli, em setembro. O objetivo é
sensibilizar os Tribunais Superiores quanto ao
atendimento das demandas dos servidores,
especialmente em relação ao reajuste dos
Benefícios Assistenciais e ao pagamento da última
parcela do PCS. Os dados preparados por
Washington revelam que há sobra orçamentária nas
três justiças para reajustar os Benefícios
Assistenciais.

Em 2018, o Sintrajusc já esteve duas vezes em
Brasília para debater orçamento. O tema foi levado
também à Administração do TRT, TRE e Justiça
Federal. Nas reuniões já realizadas, outra
reivindicação foi o debate sobre o reajuste salarial.
No início de 2019, será paga a última parcela do
PCS, sendo necessária regulamentar o reajuste anual
dos servidores públicos federais, previsto na
Constituição Federal de 1988, e lutar pela derrubada
da Emenda Constitucional 95, que congelou os
gastos públicos por 20 anos.

Reunião no TRE-SC
A coordenação do Sintrajusc reuniu-se dia 21 com

o presidente do TRE-SC, desembargador Ricardo
José Roesler, para discutir as sobras orçamentárias.
O centro da conversa girou em torno do reajuste nos
Benefícios Assistenciais, que poderia ser de 9,30%
na Justiça Eleitoral, de acordo com os dados
preparados pelo assessor financeiro Washington
Lima. O desembargador Roesler informou que nos
dias 29 e 30 haverá reunião do Colégio de
Presidentes e afirmou que, em relação às demandas
apresentadas e a posição do TRE-SC, “o que puder
ser feito será feito”.

A Justiça Eleitoral catarinense tem sido atingida
pelos cortes orçamentários e outras medidas vindas
do TSE, como a extinção de Zonas Eleitorais e de
Postos de Atendimento (foram três em 2018 e mais
quatro programados para 2019). O Tribunal também
sofre os efeitos da Portaria 671, de setembro de 2017,
que suspende o provimento de cargos efetivos no
âmbito da Justiça Eleitoral como consequência da
Emenda 95. Até o final do ano que vem, a previsão é
que 22 servidores se aposentem, entre eles os da área
médica, que não poderão ser repostos.

No dia 21/11 houve audiência no TRE
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Eleição para o Conselho Fiscal tem cinco candidaturas
A eleição para o Conselho Fiscal do Sintrajusc

(triênio 2019-2021) tem quatro candidatos e uma
candidata. As eleições serão no dia 7 de dezembro,
nos locais de trabalho, tendo início às 11h e
encerramento às 17h do dia da eleição.

A cédula para o voto dos aposentados e dos
pensionistas será enviada para o endereço residencial
cadastrado no Sintrajusc e deverá ser postada nos
Correios no dia 7 de dezembro ou depositada na urna
disponível na sede do Sindicato neste dia. Cada filiado
(a) terá direito de votar em até três nomes da lista de
candidatos.

O Conselho Fiscal é uma das muitas camadas de
controle e fiscalização financeira da entidade. As
outras são uma funcionária do Sintrajusc responsável
pelo financeiro, um escritório de contabilidade, uma
auditoria externa independente e os Coordenadores
de Finanças e Patrimônio da Diretoria.

Além desta estrutura permanente, há ainda as
instâncias deliberativas como Assembleias Gerais e
Congresso do Sintrajusc, que podem tomar decisões
sobre questões financeiras. 

De forma proposital, e com atenção a democracia
interna, esta eleição não coincide com a eleição de
diretoria a fim de manter de forma bem clara a
independência do Conselho, já que sua principal
função é fiscalizar os atos inclusive da diretoria.

A eleição é a cada três anos e o Conselho conta
com três conselheiros titulares e três suplentes.

Candidatos (a):
Dinaldo de Amorim (JT)
Cesar Augusto Weber Pereira (JT)
Neila Avila de Souza (aposentada - JT)
Marcelo Sergio da Costa (JF)
José Isaltino da Rosa (JF)

Sede do Campeche recebe
melhorias para temporada

O SINTRAJUSC
finalizou a  obra de
demolição de piso
e contra-piso rema-
nescentes de cons-
trução antiga da
sede social, na
Praia do Campeche,
e o plantio de gra-
ma da área. Além de
a obra ser necessá-
ria, sua realização
deixou a sede mais
bonita.

Para além da aparência, a obra envolveu acessi-
bilidade. Foram construídas em seu entorno cal-
çadas de 1,60 de largura, ligadas ao salão de fes-
tas, churrasqueiras e estacionamento. Além dis-
so, todo trabalho foi feito otimizando a drenagem
de chuva.

Veja fotos e mais informações sobre a sede no
site do Sintrajusc, no link Institucional, no menu
superior.

No dia 7 de de-
zembro termina o
prazo para os servi-
dores e servidoras
do Judiciário Fede-
ral responderem a
Pesquisa Nacional
de Saúde.

Iniciativa conjunta da Fenajufe – Federação Na-
cional dos Trabalhadores do Judiciário Federal – e
da Fenajud – Federação Nacional dos Trabalhado-
res do Judiciário nos Estados -, a pesquisa quer le-
vantar os riscos psicossociais no ambiente do tra-
balho e identificar situações de sofrimento emoci-
onal e psicológico, bem como o adoecimento
osteomuscular.

Para responder ao questionário, servidores e
servidoras podem acessar a área do site reservada à
pesquisa através da logomarca oficial.

O link oficial do questionário é:
http://www.pesquisajudiciario.net

Prazo para os servidores (as)
responderem a Pesquisa de
saúde encerra dia 7/12




