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PROPOSTA DE REVISÃO SALARIAL CONTINUA PARADA

NO STF. SOMENTE A LUTA GARANTIRÁ AVANÇOS
Os servidores do Judiciário Federal

preparam uma grande movimentação, em
todo o país, para esta quarta e quinta-fei-
ra [11 e 12]. O objetivo é pressionar o
STF a encaminhar imediatamente a pro-
posta de revisão salarial para o Congres-
so Nacional. E pelo atual cenário, é fun-
damental que a categoria siga a orienta-
ção da FENAJUFE e das Assembléias
Setoriais e garanta a paralisação nestes
dois dias.

Até o momento não houve qualquer
avanço em relação à proposta no Supre-
mo, e não há confirmação de que o texto
seja apreciado esta semana pelos Minis-
tros e Presidentes dos demais Tribunais
Superiores.

A FENAJUFE avalia que a intensifica-
ção das mobilizações nesta semana será

decisiva para a mudança de cenário em
relação à revisão salarial. Se nos próxi-
mos dias não houver qualquer resposta
positiva por parte do STF, a categoria
votará o indicativo de greve por tempo
indeterminado na Reunião Ampliada do
dia 14 de novembro, em Brasília.

Em Assembléia realizada nesta terça-
feira, 10, os servidores do TRT ratifica-
ram a paralisação de dois dias.

A Assembléia irá continuar nesta
quarta-feira, dia 11, para eleger os de-
legados que irão representar Santa
Catarina na Reunião Ampliada da
FENAJUFE.

O SINTRAJUSC convoca todos os tra-
balhadores a parar as atividades e fazer parte
da mobilização, que cresce em todo o país.
Nos dois dias, vista a camiseta da luta!
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RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, a Diretoria Executiva do Sin-
dicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Fe-
deral no Estado de Santa Catarina (SINTRAJUSC),
conforme estabelece o artigo 38 do Estatuto Sin-
dical, retifica edital anterior e faz saber aos traba-
lhadores do Judiciário que será realizada ASSEM-
BLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA em Floria-
nópolis no dia 11 de novembro do ano de 2009,
quarta-feira, às 16 horas, na rampa do TRT, co-
municando ainda que a Assembléia discutirá os
seguintes pontos de pauta:

-  Mobilização pela revisão salarial;

-  Escolha de delegados para a Reunião Ampliada
da FENAJUFE.

Florianópolis, 10 de novembro de 2009
Diretoria Executiva do SINTRAJUSC

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, a Diretoria Executiva do Sin-
dicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Fe-
deral no Estado de Santa Catarina (SINTRAJUSC),
conforme estabelece o artigo 38 do Estatuto Sin-
dical, retifica edital anterior e faz saber aos traba-
lhadores do Judiciário que será realizada ASSEM-
BLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA em Florianó-
polis no dia 12 de novembro do ano de 2009,
quinta-feira, às 15 horas, na rampa do TRT, co-
municando ainda que a Assembléia discutirá os
seguintes pontos de pauta:

- Mobilização pela revisão salarial;

- Indicação de servidores para compor o Grupo Es-
tratégico Deliberativo e o Comitê de Priorização
Orçamentária no TRT;

- Esclarecimentos e proposta de acordo feita na
audiência do dia 05/11/2009, na 1ª Vara Cível da
Comarca da Capital, na ação de indenização por
danos morais em desfavor de SINTRAJUSC e ou-
tros.

Florianópolis, 10 de novembro de 2009
Diretoria Executiva do SINTRAJUSC

Outro assunto discutido na Assembléia
desta terça foi a indicação de servidores
para compor o Comitê de Gestão Estraté-
gica Deliberativo e o Comitê de Acompa-
nhamento Orçamentário do TRT12.

Em As-
sembléia no
dia 7 de ou-
tubro, os tra-
balhadores
deliberaram
pela não-

participação do Sindicato nos referido
Comitês porque os eventuais representan-
tes poderiam participar das reuniões ape-
nas com sugestões.

A Administração do Tribunal, porém,
publicou duas novas portarias que mudam
as regras, ampliando a possibilidade de
efetiva participação. Com isso, na Assem-
bléia desta terça, os servidores aprovaram
que o Sindicato participe dos Comitês. Os
representantes serão eleitos na Assem-
bléia desta quinta-feira, dia 12.
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