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Dia 25 inicia prazo
para inscrição de

teses ao 7º Congrejufe
Além de lutar pela aprovação, no Congresso Nacional,

das propostas que revisam os planos de cargos e salários
dos servidores do Judiciário Federal e MPU (PLs 6613 e
6697), a Fenajufe e os sindicatos também terão que ficar
atentos ao calendário do 7º Congresso Nacional da
Fenajufe, marcado para os dias 27, 28, 29, 30 e 31 de
março, em Fortaleza.

No encontro, o mais importante fórum deliberativo da
categoria, os delegados e observadores debaterão os prin-
cipais temas no momento, como a conjuntura nacional e
internacional e a revisão salarial, e votarão as resoluções
que servirão de norte para a luta nos próximos dois anos.
Ao final do 7º Congrejufe, também será eleita a nova dire-
toria que ficará à frente da Fenajufe no triênio 2010/2013.

IMPORTANTE:
1 - As teses para o Congresso devem ser enviadas de

25 de janeiro a 5 de fevereiro, respeitando os seguintes
critérios:

-Discorrer obrigatoriamente sobre o temário do
Congrejufe

-Utilização de no máximo 20 laudas
-Texto em formato ODT ou doc
-Fonte Times New Roman, tamanho 12
-Títulos em negrito, tamanho 20, em maiúsculo
- Subtítulos em negrito, tamanho 16
- Todos os parágrafos devem ser numerados e devem

ter o recuo de 1,5 cm.
- O espaçamento entre as linhas deve ser simples.
2 - O SINTRAJUSC convida os servidores, em espe-

cial aqueles que pretendem se candidatar a condição de

delegados, e também os que atuam nos Núcleos de Ofici-
ais de Justiça, de Agentes de Segurança e de Aposenta-
dos, a elaborar teses para apresentar ao Congresso. Quem
apresentar tese deve fazer um resumo de, no máximo, 4
mil caracteres a ser publicado em um informativo especí-
fico (e na íntegra na internet). O Sindicato solicita  que
as teses sejam apresentadas até o dia 4 de fevereiro
para que seja possível organizar o material a ser
enviado para a Fenajufe no dia 5.

3 - A Fenajufe informa que não aceitará textos/teses
que não vierem de acordo com o formato especificado. O
delegado ou observador que quiser inscrever tese fora do
prazo terá que arcar com as despesas de reprodução e
com a distribuição no Congresso. Para que as teses sejam
defendidas e discutidas durante o 7º Congrejufe, o seu sig-
natário deverá ser eleito delegado(a) ou observador(a),
durante assembléia geral realizada pelo sindicato de base.
O SINTRAJUSC fará Assembléia no dia 10 feverei-
ro, às 13 horas, na rampa do TRT.

4 - A pauta do Congresso é a seguinte:
-Regimento interno do 7º congresso
-Eleição da comissão eleitoral
-Conjuntura internacional e nacional
-Balanço da atuação da Fenajufe
-Prestação de contas
-Alteração estatutária
-Regimento eleitoral
-Pauta de reivindicações e plano de lutas
-Organização sindical
-Políticas permanentes

Dia 19, terça,
às 13 horas,
venha para
Assembléia
no TRT
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Deputado do Amazonas deve ser
o relator do PL 6613/09

ASSEMBLÉIA ELEGENESTA
TERÇA, 19, COMISSÃOELEITORAL
PARA O CONSELHO FISCAL

O SINTRAJUSC realiza Assembléia nesta terça-
feira, dia 19 de janeiro, às 13 horas, na rampa do
TRT, para eleger os membros da Comissão Eleitoral en-
carregada do processo eleitoral para a eleição do Con-
selho Fiscal do Sindicato e para deliberar sobre a
contratação de auditoria fiscal independente.
O Conselho é composto por três membros titulares e

três suplentes com mandato de três anos e tem, entre
suas atribuições, fiscalizar a gestão financeira e
patrimonial do SINTRAJUSC.
As datas, prazos e requisitos para a eleição serão

divulgados nos periódicos do Sindicato.

No dia 14 representantes do Sitraam-AM, do Sinjeam-
AM e da Assejuf-AM (Associação dos Servidores da Jus-
tiça Federal no Amazonas) se reuniram com o presidente
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, deputado Sabino Castelo Branco (PTB/AM).

Os servidores entregaram ao parlamentar cópia do PL
6613 e explicaram a necessidade da aprovação imediata
do referido projeto. Também pediram que fosse retirado o
Art. 18 A, que estabelece subteto para os servidores do
Judiciário Federal.

Segundo informações do diretor do Sitraam-AM Hélder
Vieira, o deputado se posicionou favorável à reivindica-
ção da categoria e ainda se comprometeu a ser o relator
do PL 6613 na Comissão de Trabalho. Durante a reunião,
o parlamentar entrou em contato com a Câmara dos De-
putados, em Brasília, para informar, oficialmente, que será
o relator do projeto de revisão salarial dos servidores do
Judiciário.

Sabino Castelo Branco também reconheceu a impor-
tância dos servidores e salientou a necessidade de
mobilização dos sindicatos de todos os Estados que pos-
suírem deputados na Comissão de Trabalho. Ele garantiu,
ainda, que toda a bancada do PTB na CTASP votará fa-
voravelmente ao projeto.

RELATORIA
O assessor parlamentar da Fenajufe, Antônio Augusto

Queiroz, informou que, embora a composição da Comis-
são de Trabalho seja alterada logo após o retorno dos tra-
balhos do Congresso Nacional, em 2 de fevereiro, o atual
presidente pode avocar a relatoria antes mesmo de pas-
sar o cargo para o seu sucessor: “Tudo indica que o próxi-
mo presidente da Comissão de Trabalho seja do PTB.
Isso facilita com que a relatoria seja realmente do deputa-
do Sabino Castelo Branco”.

Os sindicatos da base da Fenajufe estão fazendo con-
tato com os deputados federais em seus Estados para pedir
o apoio à aprovação imediata do PCS4.

O coordenador da Fenajufe Rogério Fagundes avalia
que agora é o momento de todos os sindicatos procura-
rem os parlamentares, pois, devido ao calendário das elei-
ções, o ano no Legislativo será mais curto.

O SINTRAJUSC disponibiliza, na página da internet,
um texto para que os servidores também enviem men-
sagem eletrônica aos deputados federais de Santa

Catarina solicitan-
do o compromis-
so e o empenho
para a aprovação
do projeto o mais
rápido possível. O
texto é o seguin-
te:

Florianópolis, janeiro de 2010

Assunto: Apoio ao PLs 6613/09
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Deputado(a)

Federal,
A Federação Nacional dos Trabalhado-

res do Poder Judiciário Federal e Ministério Público
da União - Fenajufe - e o Sindicato dos Trabalhado-
res no Poder Judiciário Federal no Estado de Santa
Catarina - Sintrajusc - solicitam o apoio de Vossa
Excelência à aprovação do Projeto de Lei 6613/09,
que trata da revisão salarial dos servidores do Poder
Judiciário Federal e está na Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público aguardando De-
signação de Relator.

A aprovação da revisão salarial é espe-
rada com expectativa pelos servidores do Judiciário
Federal, uma vez que a chegada do projeto ao Con-
gresso Nacional, no dia 11 de dezembro de 2009, en-
cerra uma etapa da luta iniciada pela categoria há
dois anos. Na justificativa do STF que acompanhou o
projeto, está assinalado o impacto orçamentário e é
dito o seguinte: "Verifica-se que a despesa decorren-
te do projeto conforma-se dentro da margem de cres-
cimento permitida aos gastos com pessoal e encargos
sociais do Poder Judiciário da União para o exercí-
cio de 2011".

Finalizamos na certeza de que a nossa solicita-
ção merecerá especial atenção por parte de Vossa Ex-
celência e do seu partido, e agradecendo mais uma
vez pelo empenho em defesa do Judiciário brasileiro.

Atenciosamente,

Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário
Federal no Estado de Santa Catarina - Sintrajusc


