
 

 
13º ENCONTRO DA EXPERIÊNCIA 2018 – Balneário Camboriú-

SC - 20 à 22 de Agosto de 2018 
 

 
EDITAL N. 03/2018 – ENCONTRO DA EXPERIÊNCIA 2018 DO SINJUSC 

 
 
1 APRESENTAÇÃO DO EVENTO 
 
O 13º Encontro da Experiência 2018 do SINJUSC tem como finalidade possibilitar a 
participação democrática e adequada ao maior número possível de aposentados do 
judiciário de Santa Catarina, dentro da disponibilidade estrutural e financeira do 
evento. 
 
2 OBJETIVOS DO 13º ENCONTRO DA EXPERIÊNCIA 2018 
 
2.1 O 13º Encontro da Experiência 2018, convocada pelo Edital Nº 03/2018, será 
coordenado pelo Presidente do SINJUSC, auxiliado pela Diretoria e o Núcleo dos 
Aposentados e Pensionistas do SINJUSC - NAP e têm como objetivos: 
 
2.2 Promover de forma participativa, integrativa e democrática o 13º Encontro dos 
Aposentados do Poder Judiciário de Santa Catarina, filiados ao SINJUSC; 
 
2.3 Realizar palestra, oficinas e atividades visando o bem estar, o bem viver e a 
politização dos aposentados do judiciário catarinense; 
 
2.4 Fortalecer a unidade e a luta pelos direitos dos aposentados do judiciário 
catarinense; 
 
3 REALIZAÇÃO 
 
3.1 O 13º Encontro da Experiência do SINJUSC 2018 será realizado nos dias 20,21 e 
22 de agosto de 2018, na cidade de Balneário Camboriú, nas dependências do Hotel 
Marambaia. 
 
3.2 Todos os aposentados do judiciário catarinense têm direito a participar do evento, 
de forma gratuita, até o prazo final e no limite do número de inscrições. O aposentado 
filiado poderá levar consigo apenas 1(um) acompanhante, com as despesas deste 
correndo por conta do aposentado filiado. 
 
4 FUNCIONAMENTO 
 
4.1 O Encontro será realizado da seguinte forma: 
 
4.1.1 Dia 20/08/2018 - Segunda-feira 
 
Horário: 14:00 horas até às 16 horas – Recepção 



Horário: 16:00 horas – Coffee Break 
Horário: 17:00 horas - Mesa de abertura com a Diretoria  
Horário:: 18:00 horas – Stand up com Eduardo Bolina 
Horário: 19:00 horas – Jantar 
Horário: 20:30 horas – Apresentação de Dança e Concurso de Dança 
 
Dia 21/08/2018 - Terça-feira 
Horário: 09:00 horas – Atividade de interação – Anna Cristina Barichello – Secretária 
da Pessoa Idosa de Balneário Camboriú e equipe. Trilhando um novo Caminho a partir 
da aposentadoria. Dinâmica de grupo e construção de um projeto de vida.  
Horário: 11:00 horas - Horário livre para passear pela cidade. 
Horário: 12:30 horas – Almoço 
Horário: 14:00 horas - Apresentação do Jurídico do Sindicato 
Horário: 15:30 horas – Coffee Break 
Horário: 16:00 horas - Palestra Zhélide Quevedo (sexóloga, gerontóloga e psicóloga 
especialista em interação e palestras para melhor idade) 
Horário: 17:30 horas - Assembleia do NAP 
Horário: 19:00 horas – Jantar 
Horário: 20:30 horas - Campeonato de Jogos de Mesa 

Dia 22/08/2018 - Quarta-feira 

Horário: 09:30 horas - Caminhada na praia (alongamento) e/ou Círculo de leitura no 
hotel com mateada. 
Horário: 12:30 horas - Almoço de confraternização e encerramento. 

5 DAS INSCRIÇÕES: 
 
5.1 As inscrições são limitadas ao número de vagas e, a fim de possibilitar a logística 
do evento, os aposentados filiados devem efetuar inscrição mediante o preenchimento 
da ficha de inscrição anexa ao presente edital. 
 
5.2 A ficha de inscrição deve ser enviada e assinada para o e-mail 
sinjusc@sinjusc.org.br, no período compreendido entre os dias 02/07/2018 a 
20/07/2018. A inscrição somente será considerada efetuada após envio do e-mail de 
confirmação. 
 
6 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
6.1 As despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação dos aposentados 
filiados serão custeadas pelo SINJUSC, na forma dos itens subsequentes. 
 
6.2 O SINJUSC disponibilizará ônibus das principais regiões do Estado para o evento 
de forma gratuita. 
 
6.2.1 A despesa com deslocamento de carro particular até o trajeto do ônibus poderá 
ser ressarcido pelo SINJUSC, mediante preenchimento do relatório de ressarcimento 
de despesas, considerando a média de 10 km por litro de gasolina. 
 
6.2.2 Não serão ressarcidos os custos de deslocamento com automóvel próprio no 
trajeto onde o ônibus será disponibilizado. 
 
6.3 A hospedagem será realizada em quartos coletivos de até 3 pessoas no hotel em 
que será realizado o Encontro da Experiência. 
 



6.3.1 O SINJUSC permitirá e custeará a hospedagem e a alimentação de 
“cuidadores”, caso em que deverá ser apresentado documento que ateste o fato até o 
momento da inscrição no Encontro. 
 
6.3.2 Acompanhantes deverão arcar com o valor da sua hospedagem e da sua 
alimentação, no valor de R$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais) pelos três dias de 
evento, parcelados em até 3 (três) vezes. 
 
6.3.3 O sindicato não custeará o consumo de produtos de frigobar, com exceção de 
água. 
 
6.4 Ao final da reunião do dia 21/08/2018, às 17:30 horas, será realizada assembléia 
para projeto para alteração estatutária, que será posta a aprovação no próximo 
Congresso Estadual do Sinjusc, a fim da Constituição do Núcleo dos Aposentados 
(NAP) à diretoria do SINJUSC. 
 
6.5 O cronograma está sujeito a alterações e os casos omissos serão resolvidos pela 
Comissão Organizadora. 
 
Florianópolis, 29 de junho de 2018.  
 
Walmor Grando 
Presidente do SINJUSC 


