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Assembleia Geral decide por
Ato no dia 03 de maio
A Assembleia Geral, realizada nesta quarta-feira (27/04) na rampa do TRT, em
Florianópolis, definiu as atividades do dia 03 de
maio. Na abertura dos trabalhos, vários informes
importantes foram passados pela Coordenação
do Sindicato sobre a mobilização das entidades
federais em todo o país. A hora é de mobilização
e os sindicatos estão apreciando o indicativo de
greve em 03 de maio e escolhendo os delegados para a Reunião Ampliada da FENAJUFE,
no próximo dia 30, em Brasília.
Os servidores deliberaram pela realização de
um ATO de apoio à mobilização da categoria. O
Ato acontecerá na rampa do TRT, na Capital, no
dia 03 de maio, das 15h às 17h. Ao final da Assembléia Geral, os servidores votaram e escolheram dois representantes da categoria como
Delegados para a Reunião Ampliada da

FENAJUFE: Paulo Roberto Koinski, Coordenador do SINTRAJUSC e servidor da Justiça Federal e Edson Ricardo Régis, servidor da Justiça Eleitoral.

ATENÇÃO, SERVIDORES DE
BLUMENAU E REGIÃO:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL
EM 03/05/2011

Reunião com o Jurídico do
SINTRAJUSC em Blumenau,
sexta-feira, 29/04. Confira:

Pelo presente Edital, a Diretoria Executiva do Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal no
Estado de Santa Catarina (SINTRAJUSC), conforme
estabelece o artigo 38 do Estatuto Sindical, faz saber
aos trabalhadores do Judiciário Federal de Santa
Catarina que será realizada ASSEMBLEIA GERAL,
no dia 03 de maio do ano de 2011, às 16h, na rampa do
TRT, com a seguinte pauta:
- mobilização da categoria;
- eleição de delegados para a XVI Plenária Nacional
da FENAJUFE que acontecerá de 03 a 05 de junho de
2011, no Rio de Janeiro.

- DIA 29 de Abril, sexta-feira, às 15 horas na
Justiça Federal - Local: Sala 42 no 4º Andar
da Justiça Federal na Rua 7 de setembro.
- DIA 29 de Abril, sexta-feira, às 17horas na
Justiça Trabalho - Local: Sala dos Oficiais de
Justiça - 9º Andar do Prédio do Banco do Brasil

ATo Unificado, nesta Quinta (28/04)
Os servidores destacaram também a necessidade de mobilização nesta quinta-feira (28/04),
durante a realização do Dia Nacional de Lutas,
quando os trabalhadores de diversas categorias
em todo o Brasil realizarão Atos Públicos e passeatas exigindo o respeito aos direitos conquistados e contra o arrocho salarial. Nesta quintafeira, às 15h30min, os servidores devem se concentrar em frente ao prédio do local em que trabalham e depois seguir para a grande concentração dos trabalhadores em frente ao Clube 12,
no centro de Florianópolis.

Florianópolis, 28 de abril de 2011
Coordenação Geral do SINTRAJUSC

Saúde: Pesquisa Como vai você?
aplica questionário

A pesquisadora, Valéria Quiroga Vinhas, aplicando o questionário da pesquisa Como vai você? no TRT SC
ao lado de Edson Jorge da Silva, servidor da Justiça Federal e membro da Comissão de Saúde SINTRAJUSC.
O Projeto Como vai você? está em
pleno andamento. A saúde dos servidores é uma das prioridades da atual gestão do SINTRAJUSC. A pesquisa teve início na Justiça Federal e já foi apresentada à Administração da Justiça do Trabalho e da Justiça Eleitoral. O objetivo é
verificar as condições de saúde e de trabalho dos servidores do Judiciário Federal em SC e, a partir do conhecimento
desta realidade, propor e encaminhar
soluções que atendam a categoria.
A Coordenadora do estudo, a psicóloga Vera Regina Roesler, desde julho do
ano passado, visitou os vários setores de
trabalho da JF na Capital e em outros
municípios para explicar a proposta, o
questionário e conversar com os servidores. Na fase atual, a pesquisadora Valéria Quiroga Vinhas está aplicando os
questionários aos servidores.

O questionário da pesquisa
O questionário tem três partes. A
primeira, na qual a pessoa não se identifica, traça o perfil sociodemográfico dos
servidores do Judiciário em SC. Há questões como grau de instrução, tempo de
profissão, cargo e jornada de trabalho,
entre outras. A segunda tem uma série

de afirmações para as quais a pessoa escolhe, em uma escala numérica, a que
mais se aproxima da resposta com a qual
se identifica. A terceira é integrada por
uma série de perguntas sobre a experiência pessoal do servidor (qualidade de
vida e saúde no trabalho). Quando necessário, e se assim quiser, o trabalhador também é entrevistado de forma individual.

Sigilo absoluto dos dados
Os servidores podem ficar seguros
em relação ao sigilo dos dados. "Seguimos todos os preceitos éticos que regulamentam pesquisas com seres humanos",
diz a coordenadora Vera Roesler. Os
questionários são lacrados e a tabulação
de dados não irá passar pelo Sindicato,
que só receberá o relatório final do estudo, sem indicação de setor, cargo ou localidade onde trabalha o entrevistado.
A direção do SINTRAJUSC divulgará os resultados a todos os servidores, sindicalizados ou não, e que tenham ou não participado da pesquisa. A pesquisadora Valéria iniciou, essa semana, as pesquisas
no TRT e a receptividade dos servidores
está sendo considerada excelente. A próxima fase é a aplicação da pesquisa nas
três Justiças das cidades-pólos de SC.

