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Antecipação do reajuste
e data-base, só com luta

Nº 1184

Várias categorias estão em
campanha salarial no segundo se-
mestre, como bancários,
metalúrgicos, petroleiros e tra-
balhadores dos Correios. Entre
os servidores públicos federais
(SPFs) duas lutas prioritárias são
a antecipação do reajuste de
15,8% e a data-base, que foram
aprovadas pelos servidores do
Judiciário em SC na Assembleia
Geral realizada no início de se-
tembro.
Por isso, no dia 2 de outubro

o SINTRAJUSC faz mais uma
Assembleia Geral para definir a
participação da categoria no Dia
Nacional de Lutas, em 3 de ou-
tubro, conforme deliberação da
Fenajufe em sua mais recente
Plenária. Os coordenadores do
Sindicato irão percorrer locais
de trabalho nas três Justiças para
mobilizar os servidores para a
Assembleia e para o Congresso
do Sindicato, em outubro.

Na nossa Assembléia haverá
a discussão e deliberação sobre
o ponto eletrônico na Justiça
Eleitoral e aproveitaremos tam-

bém para reforçar a luta contra o
sucateamento da Justiça do Tra-
balho e o consequente ataque aos
direitos de toda a classe traba-
lhadora que isso representa.

RETROCESSOCONTINUA
AAdministração do TRT-SC já

agendou datas para implantar o
Processo Judicial Eletrônico, o
PJe-JT, nas cidades de São José
e Lages. Isso é temeroso sob to-
dos os aspectos, pois, além de
continuar a bancar esse retroces-
so no âmbito de Santa Catarina,
não está esperando a deliberação
do Pleno do TRT que irá analisar
o recurso do SINTRAJUSC, que
requer a imediata suspensão des-
ta "contra ferramenta" no nosso
estado enquanto o CNJ e o CSJT
não apresentarem uma versão
que realmente funcione com efi-
ciência.
Havia uma promessa por par-

te de representantes do CSJT de
que a partir de setembro haveria
melhorias significativas neste
sistema, mas os advogados e ser-
vidores não viram nada qualitati-

vo e, enquanto isso, os direitos
dos jurisdicionados estão sendo
colocados em risco por ser o
PJe-JT muito inseguro e lento.
Um verdadeiro retrocesso no
qual o CNJ e o CSJT já compro-
meteram mais de meio bilhão de
reais de verbas públicas para se
fazer uma aventura com a Justi-
ça do Trabalho, com os direitos
dos trabalhadores e com a saúde
dos servidores, advogados e ma-
gistrados.
A Administração do TRT-SC

não pode ser conivente com esse
quadro. O SINTRAJUSC exige
a apuração das responsabilidades
com os gastos deste sistema e
repudia qualquer tentativa, por
parte dos Conselhos Superiores,
de cortar verbas dos tribunais re-
gionais que não aceitarem a im-
plantação e uso do PJe-JT nes-
tas condições!
Por tudo isso é importante que

os servidores participem da
Assembleia de quarta-feira e da
luta pela antecipação da parcela
de reajuste e pelo reajuste anual
(data-base).



Trabalhadores unificam campanha para
fortelecerpressãosobreempresáriosegoverno

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIAGERAL

Pelo presente Edital, a Diretoria Exe-
cutiva do Sindicato dos Trabalhadores
no Poder Judiciário Federal no Estado
de Santa Catarina (SINTRAJUSC),
conforme estabelece o artigo 38 doEs-
tatuto Sindical, faz saber aos trabalha-
dores do Judiciário Federal de Santa
Catarina que será realizada
ASSEMBLEIA GERAL no dia 02 de
outubro do anode2013, quarta-feira, às
13h30, na entrada doTribunalRegional
Eleitoral (Rua Esteves Júnior, Centro,
Florianópolis/SC),comosseguintespon-
tos de pauta:
1 - Informes;
2 � Forma de participação da categoria
noDiaNacional de Luta, em 03 de ou-
tubro;
3�UtilizaçãodoFundodeMobilização
e Luta para o Congresso do
SINTRAJUSC;
4 -PosicionamentodoSindicato quanto
ao ponto eletrônico noTRE.
Coordenação geral do Sintrajusc
Florianópolis, 25 de setembro de 2013.

Amobilizaçãoéfundamental,como
mostramosmetalúrgicos de SãoPau-
lo,queunificaramsuacampanhasalari-
al e fizeramGreves e paralisações de
24 horas em importantes fábricas de
São José dos Campos e do Grande
ABC,commaisde8mil trabalhadores
parados.
Na iniciativa privada categorias

comobancáriosemetalúrgicosbuscam
desmanchar o discursos dos empresá-
rios.Aquedanaproduçãoda indústria
éumdeles,mas setoresda indústria fo-
ramosquemais receberam incentivos
dogoverno com isenções de tributos e
investimentos.Ogastodogovernopara
salvar bancos e empresas já corroeu
16,5% do PIB (Produto Interno Bru-
to), o que representaR$ 832 bilhões.
Osbancários,quedeflagraramGre-

venodia19,enfrentamaintransigência

dos banqueiros, emoferecer somente
6,1% de reajuste à categoria, mas os
bancos obtiveram lucros exorbitantes.
Só oBanco doBrasil, no primeiro se-
mestre, registrou omaior lucro da his-
tória dos bancos brasileiros, R$10,03
bilhões.
Os petroleiros também estão em

campanha salarial e com o slogan
"16,53deaumentonosaláriobase, sim!
LeilãodeLibra, não!" sintetizamaba-
talhaqueaFederaçãoNacionaldosPe-
troleiros (FNP), seus sindicatos e as
oposições têm: demonstrar aos traba-
lhadores a necessidade de que as duas
batalhasseconvertamemumaúnicaluta,
pois com leilão e privatização não há
possibilidade de uma campanha
reivindicatória,de fato,vitoriosa.
Esses também são elementos com

os quais os SPFs tambémestão traba-

lhando.Ogoverno insistenoargumen-
to de que não há recurso para reajuste,
masaplicadinheiropúblicoemsetores
daeconomiaquenãorepassamessebe-
nefício para os trabalhadores e consu-
midores.
As empresas ouogovernonãome-

dirãoesforçospara impedir aorganiza-
ção dos trabalhadores, reprimindo as
Greves como corte de ponto ou acio-
nandoa justiça.Eparagarantir seus lu-
cros eprivilégios, irão apresentar ou já
apresentaram propostas rebaixadas
que,emmuitoscasos,nãocontemplam
sequer a inflação doperíodo.
Por isso, as categorias queestão em

Greve em suas campanhas salariais e
se enfrentam com oponentes em co-
mum, os patrões e o governo, devem
unificar suas lutas.Com informações
da CSP-Conlutas

O SINTRAJUSC disponibilizou no site (www.sintrajusc.org.br) a
ata para preenchimento dos nomes dos delegados e suplentes para o
Congresso do Sindicato, que será nos dias 19 e 20 de outubro em
Florianópolis. Os filiados e filiadas em todo o Estado estão convida-
dos a participar, elegendo seus delegados.
O Congresso irá discutir as novas tecnologias no Judiciário e os

reflexos na saúde e no trabalho, e aí entram questões com o proces-
so judicial eletrônico, que iniciou na Justiça do Trabalho e será im-
plantado em todo o Judiciário.
Os delegados são eleitos por local de trabalho, sendo 01 delegado

para cada 05 (cinco) servidores (ou fração), conforme artigo 34 do
Estatuto do Sindicato. Os servidores filiados podem se reunir no lo-
cal de trabalho e eleger os delegados e suplentes.
A eleição deverá ser registrada em Ata assinada pelos servidores

votantes lotados naquele local de trabalho, devendo ser entregue pe-
los delegados no momento do credenciamento, no primeiro dia do
Congresso. Os nomes dos delegados e respectivos suplentes deve-
rão ser informados ao Sindicato, via e-mail, até às 18 horas do dia 11
de outubro, pelo e-mail congresso2013@sintrajusc.org.br

Elejadelegad@sparaoCongressodoSindicato!

Em debate, as novas tecnologias
e o reflexo na saúde e no trabalho


