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Segunda-feira - 04/04
Assembleia Geral

A Direção do SINTRAJUSC lembra a todos os trabalhadores
do Judiciário Federal de Santa Catarina que será realizada
ASSEMBLEIA GERAL, Segunda-feira, 04 de abril de 2011, às
13h30m, na rampa do TRT
TRT,, na Capital, com o seguinte ponto
de pauta: os A
TOS a serem realizados nos dias 12 e 13 de abril
AT
de 2011em defesa do PCS e contra o arrocho salarial.
SINTRA
JUSC par
ticipa de Debate
SINTRAJUSC
participa
em Brasília
O SINTRAJUSC debaterá hoje (01), das 15h30 às
19h, no Auditório do Ministério Público da União,
as questões fundamentais ligadas à defesa do PCS
em relação à proposta de Subsídio.
O coordenador do SINTRAJUSC, Paulo Roberto
Koinski, defenderá o PCS como forma mais justa e responsável de valorização e ganhos para a categoria.
Koinski foi convidado pelos estudos desenvolvidos sobre o tema e por sua trajetória de lutas em defesa dos
servidores.
O tema é prioritário neste momento de retomada da
mobilização de lutas. O Subsídio substitui a atual forma
remuneratória -composta por vencimentos, gratificações
e vantagens pessoais- por uma parcela única.
O Debate, promovido pelo SINASEMPU -Sindicato dos servidores do Ministério Público da União- contará com a participação de especialistas favoráveis e contrários à mudança no modelo remuneratório. Acompanhe a programação detalhada do evento acessando diariamente o site: www.sinasempu.org.br

Servidores/Chapecó entregam
documento em defesa do PCS ao
Deputado Federal Pedro Uczai
O SINTRAJUSC está coordenando as ações em defesa do PCS e levando a discussão em todos os níveis
necessários. Tanto os servidores da capital quanto os
do interior estão debatendo e apresentando alternativas. O SINTRAJUSC e os servidores da base do oeste, encaminharam documento ao Deputado Federal
Pedro Uczai solicitando a participação e a defesa, em
Brasília, para a aprovação do Projeto de Lei 6613/09,
que trata da revisão salarial dos servidores do Poder
Judiciário Federal (PCS).
O documento foi assinado pelos servidores do Foro
Trabalhista de Chapecó e entregue pessoalmente ao
Deputado Uczai pelos trabalhadores Clóvis Massignani
e Egídio Limberger.
O Deputado Federal Pedro Uczai se prontificou a
estudar o projeto. Na ocasião, o Deputado também destacou o PL que cria novas Varas do Trabalho para
Chapecó.

