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ASSEMBLEIADECIDEPARAR
3HORASNASEGUNDA, 16

PARTICIPE DO PROTESTO QUINTA, DAS 14 ÀS 15H,
NO TICEN, CONTRA OS GASTOS NA COPA

E O SUCATEAMENTO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Os servidores em SC irão parar 3 horas, das
15 às 18 horas, no dia 16, comAssembleia Geral
às 16h30 na frente do prédio do TRE-SC.
EmAssembleia realizada nesta terça-feira, 10,

na Justiça Federal, dentro da paralisação de 3 ho-
ras, os servidores destacaram que a entrega do
substitutivo ao PL 6.613/09 na Câmara dos De-
putados, por iniciativa do STF, é apenas um dos
passos na nossa luta.
É preciso avançar na mobilização porque será

preciso enfrentar a tramitação no Congresso Na-
cional e dobrar a política de reajuste zero do go-
verno Dilma/PT.
No dia 16, data da paralisação, às 15 horas, os

servidores fazem Reunião Setorial na frente dos
respectivos prédios. Às 16 horas sairá o transpor-
te da Justiça Federal para o TRE-SC. Os servido-
res das demais cidades também devem parar pre-
ferencialmente nesse horário. A indicação do dia
16 segue o calendário da Fenajufe.
Nessa data será o Apagão no Judiciário, espe-

cificamente contra a PEC 59/13, diante da possi-
bilidade de o parecer do CNJ sobre essa PEC ser
votado no dia 16. A PEC 59/13 cria um Estatuto
Único para todos os servidores do Judiciário nos
âmbitos Federal e Estadual.
Os representantes dos servidores federais são

uníssonos no combate à proposta e ressaltam o
risco de perda de direitos com a carta branca que
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, a Diretoria Executiva do Sindicato dos Trabalhadores no
Poder Judiciário Federal no Estado de Santa Catarina (SINTRAJUSC), confor-
me estabelece o artigo 38 do Estatuto Sindical, faz saber aos trabalhadores do
Judiciário Federal de Santa Catarina que será realizada ASSEMBLEIA GE-
RAL EXTRAORDINÁRIA no dia 16 de junho do ano de 2014, segunda-feira,
às 16h30, na entrada do prédio da Justiça Eleitoral (Rua Esteves Júnior 68,
88015-130, Centro, Florianópolis, SC), com os seguintes pontos de pauta:
1-Informes;
2-Campanha Salarial;
3-Deliberação sobre a mobilização e Greve por tempo indeterminado;
4- Eleição de delegados para a próxima reunião ampliada da Fenajufe, que acon-
tece no dia 6 de julho em Brasília.
Coordenação Geral do Sintrajusc
Florianópolis, 11 de junho de 2014.

seria entregue ao STF para re-
digir um estatuto único para ser-
vidores de todo o Judiciário,
principalmente com a crescente
política neoliberal de gestão de
pessoas que vem sendo imposta
pelo CNJ.
O grande risco de retirada de

direitos é o ponto central, prin-
cipalmente as garantias contidas
na Lei 8.112/90 (Regime Jurídi-
co Único), diante da possibilida-
de de que o STF, o Congresso e
o governo mexam em direitos
adquiridos.
Nesta e na próxima semana,

a luta continua, no Senado pela
rejeição da PEC 59/13 e na Câ-
mara pela aprovação da PEC
555/06 (fim da cobrança de con-
tribuição previdenciária sobre os

proventos dos servidores públi-
cos aposentados) e o PL 6.613/
09 (novas tabelas).
Vamos ampliar a luta. A hora

é agora!

VEJA A TABELA DO
SUBSTITUTIVO AO PL
6.613/09 NO SITE DO SINDI-
CATO. O ENDEREÇO É
WWW.SINTRAJUSC.ORG..BR


