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Assembléia segunda
retoma mobilização
NA PAUTA, “APAGÃO” DO JUDICIÁRIO NO DIA 4, QUARTA-FEIRA
Neste domingo, dia 1º, a Reunião Ampliada da FENAJUFE irá discutir a retomada
das mobilizações pelo PCS. Os servidores
do Judiciário em todo o país mais uma vez
irão mostrar sua força no dia 4, quarta-feira, no "apagão" do Judiciário. Por isso é
fundamental a presença na Assembléia
desta segunda-feira, dia 2, às 17 horas,
na Justiça Federal.
Enquanto o Congresso Nacional não retoma as atividades, nos estados a categoria
mantém a luta pelo PCS. O presidente Lula
recebeu, nesta quinta-feira, dia 29 de julho, durante atividade em Porto Alegre, um
documento com as reivindicações dos servidores.
Trabalhadores do Judiciário Federal em
Belém também aproveitaram a visita do ministro Ricardo Lewandowski, presidente do
TSE, ao Tribunal Regional Eleitoral do
Pará, e entregaram a ele documento solicitando empenho na solução do entrave que
impede a rápida aprovação do projeto no
Congresso Nacional: a falta de um acordo
explícito entre a cúpula do Judiciário Federal e a Presidência da República acerca da

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
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 ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA no dia 02 de agosto do ano
de 2010, segunda-feira, às 17 horas, na entrada
da Justiça Federal na Capital, comunicando ainda que a Assembléia discutirá o seguinte ponto
de pauta:
a) Mobilização pelo PCS: "apagão" do Judiciário
Coordenação do Sintrajusc
Florianópolis, 29 de julho de 2010 (divulgação
por meio eletrônico)

questão orçamentária envolvendo o Projeto de Lei 6613/2009.
Segundo informações do Sindjuf,
Ricardo Lewandowski recebeu com muita cortesia os trabalhadores e reiterou
sua posição a favor do PCS da categoria, considerando justa as reivindicações.
Porém, ressaltou mais uma vez que o
acordo com a Presidência da República
só será fechado após as eleições, segundo reiteradas declarações do presidente
do STF.
Os trabalhadores também apresentaram
ao ministro estudo feito pelo economista

Washington Luiz Moura Lima comprovando a existência de verba orçamentária própria do Poder Judiciário Federal que pode
viabilizar a antecipação, ainda em 2010, da
primeira parcela do PCS. O ministro disse
que não tinha conhecimento de tal possibilidade, mas q ue iria ler com atenção o documento apresentado, afirmou a diretoria
do Sindjuf-PA/AP.
Com a retomada das atividades do Congresso Nacional nesta segunda-feira, os
servidores precisam mais uma vez demonstrar que estão preparados para lutar
pelo reajuste salarial.

Servidores do TRESC discutem
mudanças no plano de saúde
Os servidores da Justiça Eleitoral que participaram
nesta sexta-feira, dia 30, da reunião para discutir as mudanças no plano de saúde, o PAS, implementadas recentemente pela Administração do TRESC, decidiram
propor que se forme uma Comissão que irá avaliar e
apresentar alternativas ao Tribunal. A proposta, assim
como a indicação e aprovação dos nomes, será apreciada em Assembléia marcada para a próxima quarta-feira, dia 4, às 13 horas, no TRESC.
Na reunião, que teve a presença da Coordenadora
do SINTRAJUSC Denise Zavarize, os servidores também solicitaram que o Sindicato marque reunião com a
Presidência do Tribunal para tratar do assunto. Pelo novo
ato normativo do TRESC, foram mudadas as regras de
cadastramento de dependentes econômicos e se extinguiu a modalidade de dependência especial. Destacase, também, a alteração da competência decisória para
regramento do PAS, que passou a ser regulamentado
por Portaria da Presidência, sendo que antes era por
Resolução plenária.
Uma das questões apresentadas na reunião foi que
o Tribunal fez as mudanças sem consultar os servidores. Ficou claro que uma das principais lutas é pela
ampliação do orçamento para a saúde. As novas regras atingem pelo menos 148 pessoas. Na reunião com
o Sindicato, os servidores expuseram a forma pelo qual
o PAS se consolidou e as formas para evitar prejuízos
aos trabalhadores afetados e aos seus dependentes.
Na próxima semana o Sindicato irá publicar Boletim
detalhando o assunto.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
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 ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA no dia 04 de agosto do ano
de 2010, quarta-feira, às 13 horas, no TRE, comunicando ainda que a Assembléia discutirá o
seguinte ponto de pauta:
a) Escolha da Comissão que irá avaliar e propor alternativas ao Plano de Assistência à Saúde.
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