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Congresso irá definir
proposta para Carreira
Rodrigues Viana

Saúde e redução de jornada também foram temas do Seminário

Os trabalhadores estão convidados
a eleger delegados para o Congresso
Extraordinário do Sindicato, marcado
para os dias 18 e 19 de outubro na
sede social da Praia do Campeche, em
Florianópolis. O evento foi aprovado
no Seminário Estadual sobre Carreira, Redução de Jornada de Trabalho e
Saúde, realizado no dia 13 de setembro no auditório da Justiça Federal na
Capital.
A pauta do Congresso terá apresentação das propostas dos trabalhadores para o Plano de Carreira, Trabalho de Grupos e Plenária, consolidando a proposta de Santa Catarina a
ser levada para a Fenajufe.
No Seminário, o médico Herval
Pina Ribeiro, doutor em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo,
falou sobre o tema “Adoecimentos e
doenças do trabalho contemporâneo:

o caso do trabalho e dos trabalhadores públicos, em especial, do Judiciário”. A redução da jornada de trabalho foi o tema da palestra do assessor
jurídico da Fenajufe Pedro Maurício
Pitta. Leia a cobertura completa do
Seminário no jornal O Grito, que circula na semana do dia 22.
No banner sobre Carreira, no alto
da página do Sindicato, estão disponíveis:
1 - O texto com a palestra do professor Herval Pina Ribeiro, “AS RELAÇÕES SOCIAIS DO TRABALHO
JUDICIÁRIO COM A SAÚDE”
2 – A sistematização das propostas
apresentadas nos QUESTIONÁRIOS
ENVIADOS PELOS SERVIDORES e
o resultado da Reunião Ampliada da
Fenajufe

Assembléia
elege Comissão
Eleitoral
Em Assembléia Geral Extraordinária no dia 13, foram eleitos os
membros da Comissão Eleitoral
para a Eleição no SINTRAJUSC.
A Assembléia, por maioria, também
autorizou o uso do Fundo de Mobilização e Greve para fazer frente às
despesas com a mobilização e luta
pela construção do Plano de Carreira.
TITULARES DA COMISSÃO
Celio da Silva, JF
Edson Jorge da Silva, JF
Maria José Olegário, JT
Rita de Cássia Schmitt, JT
Terushi Kawano, JF
SUPLENTES
João Gomes da Silva Filho, JT
Denise Ana Bonfanti Kohlrausch, JT
Na primeira reunião da Comissão Eleitoral, realizada no dia 16 de
setembro, na sede do Sindicato, foi
eleito como presidente Edson Jorge
da Silva, lotado na Justiça Federal CEMAN. A próxima reunião está
agendada para o dia 19 de
setembro. O e-mail de contato da
comissão é:
comissaoeleitoral2008@sintrajusc.org.br

O SINTRAJUSC AGORA TEM BLOG e RÁDIO. ACESSE:
www.sintrajusc.org.br
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Carreira

Participação via Sindicato
Entidades irão encaminhar propostas à Fenajufe
Vários servidores têm enviado
diretamente à Fenajufe sugestões
para serem incluídas na
sistematização de propostas
sobre o Plano de Carreira, que
estão sendo trabalhadas pelo GT
Nacional.
Porém, por reconhecer que é
papel dos sindicatos de base
reunir as demandas dos
servidores e encaminhá-las à
discussão nacional, a Fenajufe
informa que o GT só trabalhará
com as propostas apresentas
pelos seus sindicatos filiados.
Por isso, orienta que os
servidores que queiram

contribuir com propostas
participem das atividades
específicas sobre Carreira
organizadas pelos sindicatos,
oportunidade em que deverão
apresentar suas sugestões.
A diretoria da Federação
considera fundamental a
participação da categoria nesse
processo de discussão e
definição das bases e diretrizes
que nortearão a construção da
proposta final de Plano de
Carreira.
O objetivo da Fenajufe é
aprofundar ao máximo os debates
com os servidores.

Para isso, foi deliberado que
todos os sindicatos teriam o
período de abril a outubro para
realizar atividades nos Estados.
A Fenajufe, que já realizou
duas grandes atividades
nacionais, promoverá, nos dias 8
e 9 de novembro, o 2º Encontro
Nacional sobre Plano de
Carreira.
Nos dias 29 e 30 de novembro
será realizada a Reunião
Ampliada específica sobre
carreira, com caráter
deliberativo, que fechará a
proposta final.
Fonte: Fenajufe

Edital de Convocação de
Congresso Extraordinário do SINTRAJUSC
A Diretoria Executiva do Sindicato dos Trabalhadores no
Poder Judiciário Federal no Estado de Santa Catarina – SINTRAJUSC - conforme estabelecem os artigos 31 a 35 do
Estatuto Sindical, CONVOCA o
Congresso Extraordinário do
SINTRAJUSC, a realizar-se nos
dias 18 e 19 de outubro de
2008, na sede social do Campeche, na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, com a
seguinte pauta:
1.Abertura e aprovação do Regimento
2.Apresentação das propostas
dos servidores em relação à
Carreira
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3.Trabalho de Grupos
4.Plenária final para definir a
proposta de Santa Catarina sobre Carreira
Eleição de Delegados:
Os delegados serão eleitos por
local de trabalho, sendo 01 delegado para cada 10 (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 lotados naquele
local de trabalho, devendo ser
entregue pelos delegados no
momento do credenciamento.

Os nomes dos delegados e respectivos suplentes deverão ser
informados ao sindicato, via email, até às 18 horas do dia
14 de outubro do corrente ano.
Os nomes dos delegados devem ser enviados para a conta
de e-mail:
carreira2008@sintrajusc.org.br
Florianópolis, 17 de setembro
de 2008
Diretoria Executiva do Sintrajusc
VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA E MAIS INFORMAÇÕES
NO JORNAL O GRITO
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