Em defesa do PCS e
do Direito de Greve
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VEM PARA A RAMPA DO TRT!

Hoje, das 15 às 16 horas
Na luta pelo reajuste salarial e em solidariedade aos
grevistas que tiveram desconto de salário

SINTRAJUSC reformula rotinas
do Setor Jurídico
A Coordenação do SINTRAJUSC está reformulando o Setor Jurídico, iniciativa para a qual conta com
a Assessoria prestada pela Pita Machado Advogados. Dentro do Sindicato, o funcionário Fernando Blasi
é quem faz a ponte entre a Assessoria e os filiados.
Fernando está no SINTRAJUSC há seis anos, e já
atuou como office boy, fazendo uma série de atividades que incluem serviços bancários, distribuição de
boletins e encaminhamento de documentos, e também
trabalhou no Setor de Convênios.
Ele está no Jurídico há cinco anos, e foi a possibilidade de iniciar um curso superior que o levou a escolher o curso de Direito no Cesusc, em Florianópolis. Ele agora está na última fase, e seu trabalho de
conclusão de curso trata dos limites e possibilidades Fernando: atendimento aos filiados
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de negociação coletiva no serviço público.
No dia-a-dia, ele atende filiados pessoalmente, por
telefone ou e-mail, tira dúvidas, consulta processos e do mantém contato permanente com o advogado Vicrepasssa à banca de advogados as demandas da cate- tório Ledra, responsável pela ação do Imposto de Rengoria. Desde o início do mês, todos os esses dados pas- da (TRT).
Fernando trabalha do meio-dia às 18 horas, e boa
saram a ser informados em uma planilha que vai dar a
dimensão do trabalho feito e das providências tomadas parte de sua jornada implica ouvir, consultar e dar respara assegurar o retorno aos servidores, tudo sob a co- postas a questionamentos de servidores nas mais diverordenação da Diretoria do Sindicato. Além de atuar junto sas áreas. "Hoje, cerca de 70% das ligações para o Sinaos advogados da Pita Machado Advogados, Fernan- dicato são dirigidas ao Setor Jurídico", diz Fernando.

Pleno do TRT discute Direito de Greve
Hoje é dia de luta pelo PCS e de preparação para
mais uma etapa da mobilização da categoria contra a
punição imposta pela Administração do TRT em relação ao Direito de Greve.
Na segunda-feira, a Sessão do Pleno do TRT, tanto na pauta administrativa quanto na jurídica, irá apreciar e votar as questões que envolvem as medidas adotadas pela Presidência do Tribunal, que exigiu compensação de horas ou desconto de salário.
No que diz respeito à inclusão simultânea de assuntos da Greve (Mandado de Segurança e Recurso Administrativo), isso decorre da correlação entre as matérias (judicial e administrativa) e, também, da opção
da relatora, juíza Viviane Colucci, pela reunião dos
julgamentos.
Na pauta judicial, o Mandado de Segurança será
julgado para declararem, ou não, o direito dos servidores de ter desconto limitado ao percentual de 10%

da remuneração, conforme o artigo 46, §1º, da Lei
8.112/90. Aqui não se discute o acordo em si, apenas
a eventual limitação do desconto.
Já o Recurso Administrativo versa sobre a realização de um novo acordo, em novos termos, diferentes
do estabelecido pelo Presidente do Tribunal, e os efeitos decorrentes do mesmo (incluindo o pagamento do
auxílio alimentação e transporte).
Na prática, estamos levando o tema para a discussão para o Pleno, como órgão máximo na estrutura
administrativa, para que ele reavalie as razões apresentadas pelo Sindicato e, com base em tais considerações, acolha nossa proposta de reposição do trabalho. Também estão previstos para serem julgadas na
Sessão desta segunda, 13, no STJ, as Petições 7933 e
7939, referentes aos dissídios de Greve nas Justiças Eleitoral e Federal. Por isso, sua presença é fundamental
no Ato de hoje e na Sessão de segunda-feira do TRT!

