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Alterações no Plano de Saúde
da Justiça Federal 2: ...e ainda nos
chamam para pagar a conta!!!
No dia 29 de abril foi publicada a resolução nº 29 do TRF 4ª Região, que
Revoga a Resolução nº 18/2011, estabelece fundo para o Programa de Assistência à Saúde da Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 4ª Região e institui
comissão para estudo do custeio deste programa.
Tal resolução é uma afronta aos magistrados e servidores lotados em
Santa Catarina, pois, além de não resolver o grave problema criado naquela
corte não prevê a participação das entidades representativas de servidores
e magistrados lotados em SC, pois todos os membros indicados são usuários do Plano de Saúde do TRF.
Estamos propondo documento conjunto com a AJUFE/SC requerendo:
1- A ampliação da Comissão de Estudos para permitir a participação da
AJUFE/SC e do SINTRAJUSC;
2- Que a nova comissão a ser criada com a participação de representantes
de todos os interessados trabalhe no sentido da adoção de um plano único
para a primeira instância dos três estados e TRF;
3- O fornecimento imediato dos dados que levaram ao déficit alegado para
contribuirmos também com idéias e não apenas como contribuintes de um
fundo que não aponta para a resolução do grave problema criado naquela
corte.

ATENÇÃO SERVIDORES!
AMANHÃ
AMANHÃ,, TERÇA-FEIRA
TERÇA-FEIRA,, 03 DE MAIO:
1- ATO DE APOIO à mobilização da categoria:
Local: rampa do TRT, das 15h às 17h.

2- ASSEMBLEIA GERAL
GERAL,, às 16h, na rampa do TRT:
Pauta: mobilização da categoria e eleição de Delegados para a
XVI Plenária Nacional da FENAJUFE, de 03 a 05 de junho, no Rio de Janeiro.

Brasília

XVI Plenária Nacional: Fenajufe altera prazos
A diretoria da Fenajufe decidiu alterar algumas
datas do calendário que antecede à XVI Plenária Nacional, que será de 3 a 5 de junho, no Rio de Janeiro. A
principal mudança é o prazo final para que os sindicatos promovam assembleia geral para eleger seus delegados à Plenária. Previsto inicialmente para encerrar
no dia 7 de maio, o prazo agora foi adiado para 14 de
maio.
Com a mudança, qualquer sindicato e servidor
poderão enviar sua tese ou texto para a Fenajufe até o
dia 11 de maio. No dia seguinte, 12 de maio, a Federação divulgará, em sua página na internet, as teses recebidas dentro do prazo estabelecido. E também mudou
do dia 10 para o dia 17 de maio a data final para que
os sindicatos inscrevam seus delegados e observado-

res, enviando para a Fenajufe cópia da convocatória,
ata e lista de presença da assembleia que elegeu seus
representantes
A alteração aconteceu devido ao pedido da diretoria do Sisejufe-RJ, que alegou dificuldades em acomodar o calendário, definido anteriormente pela
Fenajufe, às diversas tarefas do sindicato para o período de abril e início de maio. "Além do cumprimento do
calendário da federação em todo o mês de abril, temos
dificuldades objetivas no calendário em função do recesso da Páscoa e dos preparativos da nossa Assembleia
Geral de eleição da Comissão Eleitoral que ocorrerá no
dia 03/05", ponderou o sindicato carioca. Participe e
escolha os delegados do SINTRAJUSC, na Assembléia
de amanhã (03/5), na rampa do TRT, às 16h.

Florianópolis

3º Seminário de Imprensa Sindical
Nesta quinta-feira (28/04), aconteceu o 3º Seminário
de Imprensa Sindical, no Hotel Floph, no centro de
Florianópolis. A realização do encontro foi do
SINDPREVS/SC e o tema proposto foi “Para além do
nosso umbigo: os desafios da imprensa sindical”. O objetivo do seminário é criar um espaço de discussão sobre a imprensa sindical que os jornalistas querem. Participaram jornalistas,
assessores de comunicação, diretores de
e n t i d a d e s ,
palestrantes convidados e estudantes da
área.
A abertura do seminário aconteceu na
parte da manhã de
quinta-feira. O convidado especial, o escritor e coordenador
do Núcleo Piratininga
de Comunicação,
Vítor Gianotti, fez
uma palestra com o tema “Por que nossa comunicação
deve superar os limites do nosso umbigo?”. Ainda pela
manhã, o segundo painel, “Condições de Trabalho e
dificuldades de atuação na Imprensa Sindical”, trouxe

como convidados a jornalista e Diretora do Sindicato
dos Jornalistas, Míriam |Santini de Abreu e o jornalista e
assessor de imprensa do Sintrafesc, Celso Vicenzi. Na
parte da tarde, o último painel, “A importância de uma
comunicação de resistência, contou com a coordenação
da jornalista e editora da revista Pobres & Nojentas,
Elaine Tavares, do diretor do Portal Desacato, Raul
Fitipaldi, do coordenador da Agecon
e da Associação
Paulo Freire de
Educação e Cultura
Popular, Jilson
Carlos Souza e do
coordenador da Rádio Comunitária
Fortaleza Adenilson
Teles, Anderson
Engels.
O SINDPREVS/
SC e os participantes merecem o destaque no evento que
já é referência em todo o país. O fundamental é a defesa
dos trabalhadores centrada numa comunicação ética que
busque a ampliação da qualidade profissional de jornalistas e dirigentes sindicais.

