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Ato nesta quarta (6/6), às 12h,
em frente ao TRT da Lavradio
contra o autoritarismo de Zorzenon
Você já imaginou ser demitido
injustamente depois de 28 anos
de serviços prestados ao
tribunal? Esse é o caso do
colega José Esteves que está
em plena licença médica
A direção do Sisejufe convoca a categoria
para ato de solidariedade ao servidor e em repúdio à administração do TRT. A manifestação
será na quarta-feira (6/6), às 12h, em frente ao
prédio da Lavradio contra a arbitrariedade do
presidente do órgão, Fernando Antonio Zorzenon, que passou por cima de decisão da comissão de sindicância que havia arquivado o caso
envolvendo o servidor.
O presidente Zorzenon publicou a demissão
do funcionário que se encontra em tratamento.
A direção do Sisejufe continuará defendendo o
servidor perseguido e denunciando a gestão lamentável do TRT em todos os fóruns possíveis.
Após mobilização imediata do sindicato, de

vários colegas e da família, o sindicato conseguiu
reverter o desligamento, contando com a sensibilidade e a dignidade da vice-presidente do TRT,
desembargadora Rosana Salim, então no exercício da Presidência. O servidor foi encaminhado
para o setor médico, que analisando a situação
lhe deu licença médica para tratamento, procurando preservá-lo.
Quando tudo se encaminhava para uma solução
definitiva, o presidente do TRT, em uma atitude absolutista e esquecendo que o funcionalismo é regido pelos princípios da legalidade e respeito à coisa
pública, simplesmente atropelou a vice-presidente,
o setor médico e arbitrariamente determinou a demissão do servidor.
Deixamos claro que qualquer dano à saúde do
servidor em consequência desse ato absurdo será
de responsabilidade do Tribunal. O Sisejufe repudia a atitude ditatorial e conclama os servidores
a não se deixarem intimidar por uma presidência
que se caracterizou por prejudicar, ao máximo,
os trabalhadores ao longo da gestão, tratando-os
como inimigos, serviçais e indolentes.

Ato contra o autoritarismo
de Zorzenon
Quarta-feira (6/6), às 12h
Em frente do TRT da Lavradio

