Quinta-feira, 23 de outubro de 2014
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Eleição para o Sindicato
tem uma chapa inscrita
Uma chapa (veja ao lado) concorre à eleição
da nova Diretoria do SINTRAJUSC para o triênio
2015-2017. O prazo para inscrição foi encerrado
nesta quarta-feira, 22. A Diretoria Executiva é
composta por 16 servidores.
É eleitor e elegível o filiado do SINTRAJUSC
que cumpra com os seguintes requisitos:
a) ter no mínimo quatro meses de inscrição no
quadro social na data de abertura do edital;
b) estar em pleno gozo dos direitos sociais conferidos no Estatuto do Sindicato;
c) estar quite com a tesouraria do Sindicato;
d) não ter sofrido qualquer punição definitiva prevista no Estatuto no período de um ano anterior
ao pleito.

Eleição
27/11/2014, das 9 às 17 horas

Proclamação do resultado
05/12/2014

Posse da nova Diretoria
10/12/2014

Diretoria
COORDENADORES GERAIS
Paulo Roberto Koinski
Daniel Ferreira
Luciana de Souza Cechinel Bez Batti
COORDENADORES EXECUTIVOS
Coord. de Finanças e Patrimônio
Manoel Prazeres
Sérgio Murilo de Souza
Coord. de Cultura, Promoção Social e Esporte
Lusmarina Emília da Silva
Coord. de Comunicação e Imprensa
Caio Rubens da Cruz Teixeira
Coord. Jurídico
Denise Moreira Schwantes Zavarize
Coord. de Formação Sindical
Marcio Kreutzfeld
Coord. para Assuntos de Aposent. e Pensão
Luiz Roberto Silveira
Coord. para Assuntos de Saúde do Servidor
Mauro Angelo Taffarel
COORDENADORES REGIONAIS
Região Norte
Pedro Antonio de Oliveira
Região Planalto
Marco Antonio Pereira Madruga
Região Oeste
Aldo Luiz Guella Junior
Região Sul
Robak José Barros
Região do Vale do Itajaí
Sandro Roberto de Oliveira

Vitória! Abono de horas na Greve do TRE-SC
Em meio a reiterados ataques
ao Direito de Greve, como no
TRE-SP, cuja greve anunciada para
iniciar cinco dias antes do primeiro turno das eleições na luta pela
reposição salarial foi proibida pela
justiça por via liminar impondo
multa diária de R$ 300 mil em
caso de descumprimento, Santa
Catarina tem uma boa notícia e um
bom exemplo a dar.
O presidente do TRE-SC, desembargador Vanderlei Romer,
determinou a regularização do fechamento do ponto do Tribunal e
o processamento do serviço extraordinário pendente, devendo os
dias em que a greve se desenvolveu serem considerados para os
fins de contagem de horas credo-

ras ou para o cálculo de serviço
extraordinário.
O presidente considerou não
haver necessidade de reposição de
horas ou de serviço, ou, ainda, o
desconto dos dias/horas paradas
porque o trabalho foi colocado em
dia após a Greve.
No dia 29 de setembro, os Coordenadores do SINTRAJUSC
Sérgio Murilo de Souza, Paulo
Koinski e Edson Regis, e o Assessor Jurídico Luciano Carvalho reuniram-se com o Diretor-Geral do
TRESC, Sérgio Manoel Martins,
para negociar o abono das horas e
dias parados na Greve pelo reajuste salarial. O Sindicato defendeu
o abono de horas não laboradas
nos termos conquistados pelos

Estados paralisam 24 horas para cobrar
resposta do governo à reposição salarial
Nesta quinta-feira, 23, servidores em vários estados, como
São Paulo e Rio Grande do Sul,
fazem paralisação de 24 horas na
luta por reposição salarial, cobrando uma resposta do governo
Dilma/PT à proposta apresentada pelo Supremo.
Faltando três dias para as eleições, irão exigir uma resposta do
governo e do STF e respeito ao
direito de greve, em solidariedade aos colegas de outros estados
que foram impedidos de construir movimentos grevistas por
conta de decisões truculentas das
administrações.
É preciso pressionar o Executivo para que ele dê sinal verde à
aprovação do PL 7920/14 ou
apresente uma contraproposta

para o nosso pleito, já que as negociações estão abertas. E também precisamos cobrar empenho
do presidente do STF, Ricardo
Lewandowski, pela viabilização
do nosso projeto de lei.
Além de empunhar a bandeira
da recomposição salarial, os servidores, em Ato Nacional ontem
na Praça dos Três Poderes, em
Brasília, defenderam a DataBase, que teve sua votação interrompida no dia 2 de outubro por
um pedido de vista do ministro
Dias Toffoli, e repudiaram a ação
truculenta da Polícia Militar do
Distrito Federal, que tem cometido abuso de poder durante manifestações pacíficas. Com informações do Sintrajud, Sintrajufe e Fenajufe

servidores do TRE de Alagoas e
Pará.Em um tempo de forte criminalização da Greve por parte do
Judiciário, é uma vitória ter reconhecidas como legítimas a reivindicação salarial e a luta por melhores condições de trabalho.
O SINTRAJUSC já cobrou posicionamento do TRT-SC e da Justiça Federal em relação à reivindicação de abono das horas e dias
parados na Greve e espera que o
posicionamento dessas duas Justiças vá ao encontro da decisão do
TRE-SC, que reconheceu a legitimidade da nossa Greve e das reivindicações que a deflagraram e
não decidiu no sentido do caráter
punitivo da luta, como têm feito
muitas Administrações.
Gratificação Judiciária

Recurso no STJ será
votado hoje
O Recurso Especial nº
1.458.607, que trata da ação
rescisória da Gratificação
Judiciária no STJ, vai ser
julgado nesta quinta-feira, 23,
às 14 horas, pela 1ª Turma
daquela Corte.
Os advogados Pedro Maurício
Pita Machado, Luiz Guilherme
Marinoni e Daniel Mitidiero
conversaram com o Relator,
Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, no dia 15,
oportunidade em que este
indicou que levaria o recurso a
julgamento.
Fonte: Pita Machado Advogados, com informações do
STF
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