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Condições de trabalho

Servidores irão compor
comissão das Varas
Em ofício enviado à
coordenação do Sindicato no
dia 7 de fevereiro, o
P r e s i d e n t e d o T RT, j u i z
Marcus Pina Mugnaini,
concorda com a solicitação do
SINTRAJUSC para que seja
formada uma comissão de
servidores que irá visitar os
prédios que podem vir a
s e d i a r a s Va r a s e a
Distribuição da Capital.
O Tribunal também acatou o
pedido para que um servidor da 1°
Instância seja integrado ao Grupo
que está avaliando a possível

mudança e a escolha do melhor local.
Nos dois casos, a Presidência do
TRT pediu que sejam indicados os
nomes de quem irá integrar a
comissão e o Grupo de Avaliação. O
Sindicato pediu que a comissão seja
formada por um representante de
cada Vara e um da Distribuição.
Nesta terça, 12, um dos
coordenadores do SINTRAJUSC,
Robak José Barros, iniciará a visita
às Varas para conversar com os
trabalhadores e eleger
os
representantes que vão fazer parte
da comissão de visita - cuja data está
para ser marcada - e do Grupo de
Avaliação.

A medida foi aprovada na
Assembléia realizada no dia 28 de
janeiro, quando os servidores
discutiram as vantagens e
desvantagens de cada local cogitado
pelo Tribunal – um prédio na Beiramar, da CEF, outro na Esteves
Júnior, da Saúde, e um terceiro na
Conselheiro Mafra, da prefeitura
de Florianópolis.
Congresso
A partir desta terça, o
coordenador-geral
também
conversará com os servidores sobre
a eleição de delegados para o
CONGREJUSC.

Aposentados elegem representantes no Congresso
O SINTRAJUSC marcou para o
dia 29 de fevereiro, às 14h, na sede
administrativa do Sindicato, reunião
do Núcleo de Aposentados para
eleger os delegados que irão
participar
do
Congresso
Extraordinário, nos dias 8 e 9 de
março, na sede social do Campeche,
em Florianópolis.
É fundamental que os aposentados
compareçam para eleger seus
representantes na instância de decisão
mais importante da entidade que
representa os servidores do Judiciário
Federal em Santa Catarina.

Com relação aos servidores na
ativa, o edital do Congresso diz que
os delegados devem ser eleitos por
local de trabalho, sendo um para cada
dez servidores (ou fração). Somente
os servidores filiados poderão ser
eleitos delegados e suplentes. A
eleição deverá ser registrada em Ata
assinada pelos servidores votantes e
entregue no credenciamento para o
Congresso.
Os nomes dos delegados e respectivos
suplentes deverão ser informados ao
sindicato, via e-mail, até às 18 horas do
dia 3 de março. As teses, com, no
máximo, cinco páginas em folha A4, com
fonte Arial 14, deverão ser
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encaminhadas ao sindicato até às 18
horas do dia 22 de fevereiro.
Estatuto
O Sindicato informa que o Estatuto
do SINTRAJUSC está disponível na
página na internet com a alteração no
artigo 9° feita no V CONGREJUSC,
realizado em 2007. Foi aprovado que a
mensalidade social, no percentual de
1,0% (um ponto zero por cento), exclua
da base de incidência a alíquota destinada
à contribuição previdenciária a partir da
mensalidade do mês de janeiro de 2008.
Além disso, será excluída da base de
incidência o imposto sobre a renda de
pessoa física (IRPF) a partir da
mensalidade de julho de 2008.

Calendário de lutas
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Fenajufe realiza cinco eventos
em fevereiro e março
Atividades iniciam com encontro da Justiça Eleitoral
O ano de 2008 iniciou cheio de
atividades para os servidores do
Judiciário Federal e MPU.
Com o objetivo de debater questões importantes para as categorias e
proporcionar melhoras para a carreira dos trabalhadores, a Fenajufe já tem
agendada cinco atividades que serão
realizadas nos meses de fevereiro e
março.
Veja o calendário:
FEVEREIRO
Dia 22 – II Encontro Nacional
sobre assuntos da Justiça Eleitoral em
Brasília
Assuntos: federalização da Justiça
Eleitoral; isonomia das FCs das chefias
de cartório e condições de trabalho:
assédio moral, requisitados e
terceirizados
O Sindicato será representado
por um dos coordenadores-gerais,
Robak José Barros, e pelo analista
judiciário da 35° Zona Eleitoral de
Chapecó, Algo Guella Jr.
Dia 24 - Reunião ampliada da
Fenajufe em Brasília

Assuntos: negociação coletiva;
paralisação dos trabalhadores contra
as reformas, em abril; imposto sindical;
luta contra o PL 1987/07 (promove
alterações na CLT) e 1990/07 (dispõe
sobre o reconhecimento formal das
centrais sindicais); liberação de
servidores para participar de atividades
sindicais, entre outros
MARÇO
Dia 27 - IV Encontro Nacional
de Comunicação da Fenajufe em
Recife
Assuntos: democratização da
comunicação; mídia digital; TV
Pública; I Conferência Nacional de
Comunicação e Direitos Humanos
Dia 28 - I Encontro Nacional sobre
Plano de Carreira em Recife
Assuntos: Discussão sobre o PCS
e desafios para 2008
Dias 28 a 30 - XIV Plenária
Nacional da Fenajufe em Recife
Assuntos: regimento interno;
conjuntura; previdência pública e
complementar; plano de lutas;
prestação de contas; moções

Mudanças
na Comunicação
A partir de fevereiro de 2008, o
jornal O Grito volta a circular com
nova diagramação. Com a
mudança, o Setor de Comunicação
do SINTRAJUSC terá:
- o jornal mensal O GRITO, de oito
páginas, com circulação mensal na
última semana do mês
o informativo
mensal
SINTRAJUSC NOTÍCIAS, frente
e verso, com circulação mensal na
segunda terça-feira do mês
- o
boletim
JUDICIÁRIO
FEDERAL, frente e verso, com
circulação eventual, apenas quando
for necessário divulgar notícias
urgentes
- página na internet,
atualização diária

com

- boletim eletrônico semanal às
sextas-feiras para endereços
cadastrados

Comissão discute valores de FCc nos cartórios dos TREs
Em reunião com o diretor-geral do
TSE, Athayde Fontoura, o
coordenador-geral da Fenajufe,
Roberto Policarpo, formalizou o
requerimento para que a Federação
participe da comissão que discutirá o
valor das funções comissionadas pagas
aos chefes de cartórios eleitorais das
capitais e das cidades do interior.
Na sessão do dia 13 de dezembro
de 2007, o Tribunal aprovou o voto
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do ministro Cezar Peluso, pela criação
de comissão de servidores das áreas
técnicas para tratar do tema.
Ao defender seu voto, o relator
disse que era necessário um estudo
mais aprofundando das áreas técnicas
para elaborar um anteprojeto de lei,
que em seguida será encaminhado ao
plenário do TSE para apreciação.
No ano passado, a Fenajufe esteve
várias vezes no TSE para defender as

reivindicações da categoria para que
os chefes de cartórios das cidades do
interior recebam a mesma FC que os
chefes de cartórios das capitais.
Além da isonomia, a Federação
propõe que todos recebam o
equivalente a uma FC-6,
independente de estarem lotados do
interior ou da capital.
Fonte: Fenajufe
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