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Encontro de Técnicos Judiciários em
Barra Bonita será dias 28 e 29 de março
O Sindiquinze realizará nos dias 28 e
29 de março o Encontro de Técnicos
Judiciários da 15ª Região, no Panorama Park Hotel, na Estância Turística de Barra Bonita. O objetivo do evento é debater assuntos que vão subsidiar o Coletivo Nacional dos Técnicos
Judiciários e o Grupo de Trabalho Nacional de Carreira da Fenajufe, que tratam de propostas para a valorização
dos servidores.
O encontro tratará de temas específicos do técnico judiciário, como a forma de ingresso (com curso superior
ou não), mudança da escolaridade ao
longo da carreira, com valorização salarial, carreira interpolada, tabela sobreposta, entre outros assuntos.
Como parte da programação, no domingo (29 de março), haverá um passeio pela Eclusa do Rio Tietê, a principal atração turística de Barra Bonita.
Além de poderem conferir um rio de
água limpa e uma paisagem de tirar o
fôlego, os participantes vão almoçar
a bordo da embarcação.
O evento é dirigido exclusivamente
aos técnicos judiciários associados
ao Sindiquinze, que terão hospedagem e alimentação custeadas pelo
sindicato, bem como reembolso de
transporte (no valor da passagem de
ônibus). Os inscritos de Campinas
provavelmente terão transporte coletivo disponibilizado.
As inscrições devem ser feitas pelo
e-mail imprensa@sindiquinze.org.br,
com nome e local da lotação.
Você, técnico judiciário da 15ª Região, participe deste evento e contribua para melhorar sua carreira!!!

PROGRAMAÇÃO
28/03/15
11h – Palestra de abertura: “Uma visão geral do cargo de Técnico Judiciário”
14h – Painel: “Nível médio ou superior como forma de ingresso”
16h – Painel: “Carreira em Y e tabela interpolada”
18h – Debate e deliberação sobre a posição do Sindiquinze a ser defendida nos Fóruns Nacionais
de Plano de Carreira.
29/03/15
Passeio pela Eclusa do Rio Tietê e Almoço
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Investimentos na Colônia de
Férias em Caraguatatuba continuam

Quartos com kits de roupas de cama
(acima) ; roupas de banho (à direita);
microondas em todos os apartamentos
(à esquerda) e estacionamento coberto
(abaixo): mais conforto para os
associados na colônia de Caraguatatuba

O Sindiquinze continua com os investimentos na Colônia de Férias em
Caraguatatuba. A partir deste mês de
março, os hóspedes contam com kit
de roupas de cama e banho personalizadas, TV por assinatura e microondas em todos os apartamentos,
além de estacionamento coberto.
A colônia conta com salão de jogos,
área de churrasco e piscina aquecida. É válido ressaltar que todos os
apartamentos foram reformados recentemente, inclusive com substituição da mobília.

O valor da diária, que inclui café da
manhã, continua R$ 30,00 por pessoa e para crianças de 5 a 12 anos a
diária custa R$ 15,00. Crianças até 4
anos não pagam estadia.
Para reservar uma data basta entrar
em contato com o Departamento de
Reservas da Colônia pelo telefone
0800-772-7315 ou pelo e-mail cadastro@sindiquinze.org.br.
E NO MÊS DA MULHER, SERVIDORA
ASSOCIADA NÃO PAGA ESTADIA NA
COLÔNIA.FAÇA SUA RESERVA!!!

Quinzemed envia informes
para declaração de IR
O Departamento Quinzemed enviou por e-mail aos associados o informe de pagamentos do plano de
saúde para a declaração do Imposto de Renda 2015. Além disso, enviará correspondência física para os
associados que assim solicitarem.
O usuário que não recebeu o informe deve solicitá-lo pelo e-mail
quinzemed@sindiquinze.org.br.

apresentar a declaração as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$
26.816,55 em 2014 (ano-base para
a declaração deste ano). Também
devem declarar os que receberam
rendimentos isentos, nãotributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha
sido superior a R$ 40 mil no ano
passado.

A declaração do Imposto de Renda
está disponível desde 2 de março, e
pode ser enviada pela internet, por
meio do programa Receitanet no site www.receita.fazenda.gov.br ou
através de disquete, nas agências
do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, durante o horário
de expediente. Estão obrigadas a

A apresentação do IR é obrigatória,
ainda, para quem obteve, em qualquer mês de 2014, ganho de capital
na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas. O prazo-limite para o
envio da declaração é 30 de abril.

Confira as ganhadoras de fev/15
da Campanha de Sindicalização
Em sorteio ocorrido no dia 28 de fevereiro, pela Loteria Federal, as associadas Daniela Hertel Grasmann, da 1ª
Vara do Trabalho de Americana , e
Marcia Adriana Tot, da 2ª VT de Piracicaba, foram as ganhadoras do segundo sorteio de 2015 da Campanha
de Sindicalização “25 Anos – 25 Prêmios para os associados do Sindiquinze”. Elas receberão um notebook
cada. Assim, a Smart TV que acumulou nos sorteios de dezembro, janeiro
e fevereiro será sorteada juntamente
com os dois smartphones no dia 28
de março.
A campanha, lançada em agosto de
2014, comemora o ano do jubileu do
sindicato e os sorteios acontecerão
até junho de 2015, nos últimos sábados de cada mês, por meio da Loteria
Federal, sendo dois prêmios por mês.

Todos os associados, dos mais antigos aos mais recentes, podem concorrer aos presentes, inclusive o que
será sorteado em junho, um HB20
zero-quilômetro.
Parabéns às ganhadoras e muita sorte aos associados e associadas do
Sindiquinze!

Matheus Harder, sorteado em dezembro,
recebe prêmio da conselheira Sônia Faria
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Relator do PL 7920 promete parecer
favorável para o dia 16 de março
O Deputado Federal Arnaldo Faria de
Sá (PTB-SP), relator do PL 7920/14
na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, encontrou-se
com dirigentes sindicais no dia 10 de
março, e prometeu apresentar o relatório favorável na comissão na próxima segunda-feira, dia 16 de março.
Com isso, o projeto será votado em
caráter terminativo, ou seja, após
aprovado na CCJ será enviado diretamente ao Senado. O Presidente do
Sindiquinze, Zé Aristéia, e o 1º Secretário, Nilton dos Santos de Lima, conversaram com o parlamentar no Congresso ao lado de outros dirigentes.

O Presidente do Sindiquinze, Zé Aristéia, conversou com o deputado Arnaldo
Faria de Sá, relator do PL 7920, ao lado de outros dirigentes sindicais

O prazo regimental de cinco sessões
termina no dia 13 de março. Faria de
Sá prometeu publicamente apresentar parecer favorável ao projeto na segunda-feira e acabar com a estagnação que o PL 7920 vinha sofrendo na
Câmara. Contou ainda que o Presidente do Supremo Tribunal Federal

(STF), Ministro Ricardo Lewandowski, e o presidente do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), Ministro José Antonio
Dias Toffoli, entraram em contato esta semana para falar sobre o PL e para ambos afirmou que trabalha para
aprovação do relatório na próxima semana na CCJ.
O deputado explicou que a tramitação do PL é conclusiva, não precisando passar pelo plenário, exceto se
houver apresentação de recurso. Faria de Sá disse que trabalha contra a
apresentação desse recurso de modo que o projeto seja encaminhado
ao Senado, para continuar sua tramitação nas comissões.
Mesmo ainda não havendo dotação
orçamentária no anexo V da Lei Orçamentária Anual (LOA), a aprovação
do PL 7920 no Congresso é de suma
importância, pois fará o Governo reabrir o diálogo com a categoria.

Sindiquinze participa do programa
de integração de novos servidores
O Presidente do Sindiquinze, Zé Aristéia, participou no dia 5 de março do
Programa de Integração para Novos
Servidores, promovido pela Diretoria
de Pessoal do TRT-15. Na ocasião, o
dirigente explicou rapidamente a linha de atuação e alguns benefícios
do sindicato para os cerca de 40 servidores empossados entre setembro
de 2014 e janeiro deste ano. O 1º Secretário, Nilton dos Santos de Lima,
também participou do encontro.
Em sua breve fala, Zé Aristéia deu boas-vindas aos participantes e lembrou que o programa de integração é
uma conquista recente e importante
da categoria.

Zé Aristéia contou aos servidores sobre algumas das atuais lutas da categoria, como a aprovação do PL
7920/2014, que trata do reajuste dos
servidores, e também dos projetos de
criação de cargos e varas do trabalho
na 15ª Região. Além disso, falou sobre o plano de saúde, o Quinzemed,
da assistência jurídica, e também sobre os diversos cursos subsidiados
pelo sindicato, como os de PósGraduação da Multiplus, que dão aos
servidores o direito a requerer o Adicional de Qualificação (AQ).
O Sindiquinze deseja sucesso aos novos servidores e convida a todos para
fazer dessa história.

Zé Aristéia falou com os novos servidores sobre a atuação política do sindicato
e também sobre os vários benefícios dos associados ao Sindiquinze

Fórum de Campinas tem expediente suspenso
O Fórum Trabalhista de Campinas teve o expediente suspenso na última
quarta-feira, dia 11 de março, por conta de problemas nas instalações do
prédio, a exemplo do que já havia
ocorrido em 2012. Dessa vez, parte
do gesso da escada de emergência caiu, assustando servidores. Ninguém
ficou ferido. O 1º Secretário do Sindiquinze, Nilton dos Santos de Lima, esteve no prédio na manhã de hoje e
acompanhou os acontecimentos ao
lado dos servidores.

O Sindiquinze irá se reunir com a
Administração do TRT-15 para buscar uma solução permanente. O problema é recorrente no prédio e causa
um sentimento coletivo de insegurança em relação às instalações. O
sindicato estuda medidas técnicas e
legais que podem ser tomadas para
tranquilizar os servidores.
Histórico
Em abril de 2012, as más condições

do prédio, com visíveis rachaduras e
quedas de rebocos, motivaram um
abaixo-assinado de servidores e juízes que trabalham no local para a realização de uma vistoria, que foi reafirmada pelo Sindiquinze por meio de
um requerimento à Administração do
TRT-15.
A perícia foi realizada no dia 26 de julho daquele ano para verificar a disposição das salas, com os respectivos carregamentos. O laudo técnico

divulgado em setembro daquele ano
não registrou sobrecarga no prédio.
No entanto, no dia 20 de agosto, houve um desabamento de parte do teto
do Setor de Protocolos que assustou
os servidores.
O Sindiquinze estava no prédio no momento do acidente e comprovou que
um pedaço do gesso caiu em cima de
uma das mesas de trabalho e por pouco não feriu o servidor.

4

13-MAR-2015

Preço da Pós-Graduação com início
em maio de 2015 será mantido
Estão abertas as inscrições para os
cursos de pós-graduação à distância em diversas áreas do Direito, Segurança Pública e Língua Portuguesa, com certificação pela Universidade Cândido Mendes. As aulas começam no próximo mês de
maio e benefício é garantido pela
parceria firmada pelo sindicato com
a empresa Multiplus Capacitação,
sediada no Rio de Janeiro.
Qualquer curso para os associados
do Sindiquinze custa R$ 653,00, divididos em dez parcelas no cartão. Depois de confirmada a matrícula e o
pagamento no cartão, o Sindiquinze
vai fazer o reembolso de R$ 100,00
para o associado, para manter o
mesmo preço praticado em 2014,
ou seja, R$ 553,00.
Os cursos Multiplus têm duração de
420 horas, são divididos em 10 módulos e dão aos servidores o direito
a requerer o Adicional de Qualificação (AQ), podendo assistir as aulas
onde estiver e em horário flexível.
Dependentes de segundo grau (esposa/marido e filhos) do associado
têm desconto de 70% no valor total
do curso, mas é necessário comprovar o parentesco. Com o desconto, o valor dos cursos de pósgraduação para dependentes é R$
955,90, também divididos em dez
parcelas.
O Sindiquinze disponibiliza este recurso aos associados, garantindolhe excelente qualificação e um baixo investimento.
Por isso, faça já sua inscrição pelo
site www.cursomultiplus.com.br,
na opção Capacitações. Antes é necessário imprimir o cupom de desconto que o Sindiquinze envia ao email do interessado. As aulas serão
disponibilizadas no dia 4 de maio.

EXPEDIENTE

Mais um convênio do
Sindiquinze pra você!

DIRETORIA EXECUTIVA
Rua Dr. Quirino nº 594
Centro – Campinas – São Paulo
CEP 13015-080
0800-772-7315/ (19) 3233-3940
www.sindiquinze.org.br
sindiquinze@sindiquinze.org.br
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