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Categoria em todo o país vai
parar pelo reajuste anual

TODOS HOJE, ÀS 18 HORAS, NA ASSEMBLEIA GERAL NO TRE,
PARA ORGANIZAR UM FORTE ATO NO DIA NACIONAL DE LUTA

E CONQUISTAR A DATA-BASE!

O SINTRAJUSC faz hoje
(03) Assembleia Geral da cate-
goria, às 18 horas, no TRE-SC,
para debater o calendário demo-
bilização, conforme deliberação
da Reunião Ampliada da Fena-
jufe de 20 de março � que pre-
vê Dia Nacional de Paralisação
e indicativo de Greve.

O governo Dilma/PT já
afirmou que não negociará
com os servidores antes de
2016 e está ignorando a pauta
de reivindicações, para a qual
prometeu resposta antes do
Carnaval. A ministra do Pla-
nejamento também não rece-
be os representantes dos ser-
vidores. Se ficarmos parados,
isso não vai andar!

Precisamos nos unir para
construir a luta em um cenário
no qual a categoria enfrenta per-
das salariais e não tem garantida
a data-base (reajuste anual).

No Judiciário, também há
ameaça de divisão da catego-
ria, com propostas de carrei-
ras específicas para os servi-
dores dos tribunais superiores.
O presidente do STF, ministro
Joaquim Barbosa, vem afir-
mando que não é o responsá-
vel pela proposta. Então pre-
cisamos barrar essa tentativa
de quebrar a isonomia na nos-
sa categoria. Foi com luta que
garantimos até agora a parida-
de entre ativos e aposentados.
Motivos para lutar não faltam.

A luta unificada dos servidores
públicos federais vem sendo
construída em todo o país. Al-
gumas categorias já entraram
em greve, como os servidores
técnico-administrativos das ins-
tituições federais de ensino.
Sem luta não teremos reajuste
anual!

Temos que aproveitar o fato
de que, em 2014, além da Copa
do Mundo, haverá eleições ge-
rais. Portanto é o momento cer-
to para fazermos campanha con-
junta com os demais servidores
federais e arrancarmos a data-
base (política salarial), as perdas
históricas (36% segundo a Fe-
najufe) e a antecipação da últi-
ma parcela da GAJ!
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Pela terceira vez, Requerimento do Sindicato
para suspensão do PJe-JT está na Sessão do Pleno

PortariaConjuntaequipara
auxíliosalimentaçãoepré-escolar

Facebook: Sintrajusc Twitter: @sintrajusc

O Diário Oficial de segunda-
feira (31/03) publicou a Portaria
Conjunta nº 01/2014 do Poder
Judiciário, do dia 27/03, assinada
por todos os presidentes dos tri-
bunais superiores e doTJDFT, in-
clusive o do Supremo, equiparan-
do os valores do auxílio alimenta-
ção e assistência pré-escolar em
R$ 751,96 e R$ 594,15, respecti-
vamente.
A Portaria Conjunta é resulta-

do da luta dos servidores, uma vez
que LDO de 2014 permitiu o rea-
juste no limite do IPCA de 2013.
A Fenajufe protocolou, no dia 28
de fevereiro, no STJ, STM, TSE,

TST, CJF, CNJ e CSJT, requeri-
mento para que estes órgãos rea-
justassem imediatamente os valo-
res do auxílio-alimentação e da
assistência pré-escolar pagos aos
servidores, com efeitos financei-
ros a partir de 1º de janeiro de
2014, tendo em vista os novos va-
lores estabelecidos no âmbito do
STF.
Um dos fundamentos do pedi-

do foi a Portaria Conjunta nº 5, de
5 de dezembro de 2011, subscrita
pelos presidentes do Conselho
Nacional de Justiça, dosTribunais
Superiores, do Conselho da Justi-
ça Federal, do Conselho Superior

da Justiça doTrabalho, e doTribu-
nal de Justiça do Distrito Federal
e Territórios, unificando os valo-
res per capita doAuxílio-Alimen-
tação e da Assistência Pré-Esco-
lar no âmbito do Poder Judiciário
da União. Além disso, o requeri-
mento da Fenajufe apresenta di-
versos outros argumentos que fun-
damentam o pedido.
O SINTRAJUSC está entrando

em contato com a direção doTRT,
TRE e JF para cobrar que sejam
prontamente pagos os novos va-
lores, inclusive os retroativos a
janeiro. Com informações da Fe-
najufe

O Pleno do TRT-SC pela
terceira vez coloca na pauta da
sessão administrativa oReque-
rimento do SINTRAJUSC que
pede a imediata suspensão do
PJe-JT em SC até que o siste-
maofereçamelhores condições
de operabilidade pelos usuári-
os. A sessão será na segunda-
feira, dia 7, às 14 horas.
Nodia10de fevereiroomes-

mo ponto foi retirado da sessão
em função da ausência do rela-
tor, o desembargador Jorge Luiz
Volpato. Já no dia 17 de março
a sessão foi adiada por falta de
quorum.
NaReuniãoSetorial realizada

segunda-feira noprédiodasVTs,
os servidores indicaramque seja
feita manifestação de desagravo
na frente do Tribunal e acom-

panhamento da sessão, pelo
menos a sustentação oral do
Assessor Jurídico do SIN-
TRAJUSC Pedro Pita. A
presença dos servidores é
fundamental para marcar po-
sição em defesa das condi-
ções de trabalho no Judiciá-
rio, onde vamos denunciar o
aumento da precarização
com os cortes nas FCs.

ATENÇÃO, SERVIDORES DO TRE-SC:
A ASSEMBLEIA DE HOJE IRÁ DEBATER O PLANO DE SAÚDE DO TRIBUNAL


