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Nº 977

VI Congresso Ordinário do
SINTRAJUSC. A hora é agora!
O nosso Congresso Ordinário está chegando. Na verdade, a discussão e a produção de teses nas bases já está acontecendo. Mobilização
total em torno do encontro é a palavra da hora.
E a hora é AGORA!
Nos dias 16 e 17 de outubro, na sede social do Campeche, Florianópolis, delegados e suplentes de todas as
regiões de Santa Catarina estarão reunidos em torno de
idéias e propostas decisivas para o futuro dos trabalhadores. Este será o VI Congresso Ordinário do SINTRAJUSC e representa um fórum fundamental de decisões
na atual conjuntura de luta da categoria.
O tema deste VI Congresso, “Judiciário, meta única: Promover Justiça”, propõe a reflexão e o debate
em torno das nossas prioridades. Continuaremos a ser
sobrecarregados por metas impossíveis? Nossa saúde
será refém do atingimento de metas? Dados estatísticos
continuarão a ocupar o espaço primordial do FAZER
JUSTIÇA? Qual é o grau de nossa mobilização diante
dos acordos absurdos para barrar o PCS?
Vivemos uma digna batalha com a última greve; contudo, os efeitos da forma como algumas Administrações
entendem este direito fundamental continuam a se fazer
sentir. Vitórias importantes ocorreram, mas a principal
reivindicação de nossa categoria -a inclusão do PCS na
Lei Orçamentária para 2011- ainda está indefinida em

meio a um jogo de empurra entre o governo e a classe
política que só poderá ser mudado com mobilização e
pressão na exigência de nossos direitos. No meio da
briga do rochedo com o mar ficamos nós, a classe trabalhadora, a força de sustentação daqueles que deveriam decidir pela valorização humana. Não o fazem.
Reflexão, participação e ações concretas

Refletir e agir. Este é o sentido do chamamento que
o SINTRAJUSC faz na certeza de que o VI Congresso Ordinário é a instância máxima de deliberação do
Sindicato, soberana em suas decisões de acordo com
o Estatuto (Art. 31). Compete ao Congresso discutir e
deliberar sobre todo e qualquer assunto constante da
pauta aprovada no início dos trabalhos.
Daí a relevância do Artigo 32, Parágrafo Único, ao
qualificar o Congresso Ordinário como instrumento
democrático capaz de assegurar a discussão prévia
nas bases, com pauta e regimento definidos e amplamente divulgados junto à categoria profissional com
antecedência mínima de sessenta dias.
As regras para a confecção das TTeses
eses

No máximo 05 (cinco) páginas em Folha A4, com
Fonte Arial 14, devendo ser encaminhadas via e-mail
para congresso2010@sintrajusc.org.br, até as 18
(dezoito) horas do dia 30 de setembro.

REFLETIR A ATUAL CONJUNTURA E OS RUMOS DO
MOVIMENTO EM DEFESA DO PCS

ARTIGO 34 DO ESTATUTO DO SINTRAJUSC
Art. 34 - Os delegados ao Congresso, com direito a
voz e voto, serão eleitos nos respectivos locais de tra-

Pensar e avaliar a realidade da categoria no centro da
situação política, econômica, social e cultural de nosso país.

balho, na forma deste artigo.
Parágrafo 1º: Será eleito 1 (um) delegado para cada
10 trabalhadores lotados no local de trabalho ou fração

Esta será uma das tônicas do VI Congresso. A definição
das linhas de ação do SINTRAJUSC depende deste exer-

menor que 10 (dez);

cício democrático. Durante as reuniões preparatórias em
cada região é preciso refletir sobre a atual realidade. A

Diretoria Executiva do SINTRAJUSC;

própria validade e amplitude da difícil greve que construímos dependem de nossa capacidade de questionamento,

Parágrafo 2º: São delegados natos os membros da
Parágrafo 3º: Somente poderão ser eleitos delegados suplentes ou observadores os trabalhadores filiados
ao Sindicato, embora todos os demais lotados no local
de trabalho possam votar e subscrever a ata de elei-

mobilização, unidade e decisões concretas através de novas ações. Qual o rumo que tomaremos na defesa de nosso

ção;

PCS? É prioritário para o conjunto dos servidores exigir sem compactuar com falsos acordos- atitudes práticas e

eleito um suplente;

transparentes por parte de quem decide nossas vidas. Os
princípios fundamentais da proposta que buscaremos cons-

Parágrafo 4º: Para cada delegado eleito poderá ser
Parágrafo 5º: Poderão ser eleitos observadores com
direito a voz, mas não com direito a voto, desde que
previsto no regimento e constante da convocatória;
Parágrafo 6º: Os delegados dos trabalhadores

apo-

truir estão resumidos no tema/slogan de nosso VI Con-

sentados da base do SINTRAJUSC serão eleitos em reu-

gresso Ordinário: Judiciário, meta única: Promover
Justiça.

niões convocadas e realizadas na Capital e nas regio-

Transição política e momento decisivo
Como servidores do Judiciário vivemos no olho do fu-

nais, na proporção de 1 (um) delegado para cada 10
(dez) presentes à reunião ou fração.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL

racão. O momento de transição política exige união, cautela e acima de tudo mobilização. Tudo isto no curso de

Pelo presente Edital, a Diretoria Executiva do Sindicato dos Tra-

um ano eleitoral em que deputados e senadores fazem do
Congresso Nacional um instrumento de decoração onde

Catarina (SINTRAJUSC), conforme estabelece o artigo 38 do

nada se vota ou se decide. É preocupante empurrar com
a barriga todas as decisões fundamentais para o próximo

deral de Santa Catarina que será realizada ASSEMBLÉIA GE-

presidente a ser eleito. O nosso Congresso Ordinário oferece o espaço perfeito para refletirmos sobre tudo isto.
Nossa força é o direito de greve, nosso poder de mobilização e a nossa liberdade sindical. Sem nossos direitos somos frágeis, maleáveis. É a hora de refletir e construir
nosso futuro. O VI Congresso será apenas em outubro,
mas não espere outubro chegar: discuta e construa as suas
propostas aí em seu local de trabalho. Onde houver um
servidor pensando, refletindo, estudando o Estatuto de
nosso Sindicato e agindo por nossos direitos coletivos, a
luta estará fortalecida. O VI Congresso Ordinário já começou. Não espere outubro para refletir e ampliar a luta.

VI Congresso Ordinário do SINTRAJUSC
Palestrante convidado:
Dr. Alessandro da Silva, Juíz do Trabalho Substituto, membro do Conselho Executivo da Associação
de Juízes para a Democracia.
Dia 16/10 - Sábado - 13h30min.

balhadores no Poder Judiciário Federal no Estado de Santa
Estatuto Sindical, faz saber aos trabalhadores do Judiciário Fe-

RAL no dia 17 de outubro do ano de 2010, domingo, às 10h30min,
na sede social do Campeche, em Florianópolis, durante a realização do VI Congresso Ordinário da entidade, comunicando ainda
que a Assembléia discutirá a seguinte pauta:
< Alteração Estatutária.
Florianópolis, 21 de setembro de 2010.
Coordenação Geral do Sintrajusc

Encontro dos Aposentados do
SINTRAJUSC
Data: 27 de setembro de 2010
Horário: 15 horas
Local: Hotel Floph (Rua Artista Bittencourt, 14 - próximo ao
SINTRAJUSC)
PAUTA
- Informes;
- Eleição de delegados para o VI Congresso Ordinário do
SINTRAJUSC/ 2010, em 16 e 17 de outubro.

