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23 de maio
SPFs preparam onda de protestos

contra retirada de direitos
O 23 de maio promete ser mais

um dia para a história do Brasil.
Manifestações estão sendo
programadas em todo o País,
revivendo os grandes atos que
marcaram a trajetória de luta dos
brasileiros contra o ataque aos direitos
dos trabalhadores. O Sintrajusc e
várias entidades de servidores
públicos estão preparando
manifestações em todo o estado.
Reuniões estão sendo feitas desde a
semana passada para organizar as
atividades do dia 23 (leia a
convocatória no verso).

O Sintrajusc realiza assembléia no
dia 21, às 13 horas, no TRT, para que
a categoria discuta indicativo de
paralisação e a forma de participar
do ato do dia 23. Os principais alvos

dos trabalhadores são a Emenda 3,
que estimula a precarização do
trabalho, mudanças na Previdência,
com a redução do auxílio-doença e o
aumento da idade de aposentadoria,
restrições ao direito de greve do
funcionalismo público e o projeto de
lei complementar 01/07, inserido no
PAC, que na prática congela os
salários dos servidores públicos por
10 anos. Em todo o Brasil, várias
entidades representativas de
trabalhadores da iniciativa privada e
de servidores públicos dos vários
níveis – municipal, estadual e federal
– preparam a agenda para a jornada
de lutas de maio. Entidades nacionais
de trabalhadores e servidores públicos
prometem reagir decididamente
contra o ataque aos direitos dos

trabalhadores, com expectativa de
grandes manifestações nacionais nas
capitais e maiores cidades do País.
Nas reuniões preparatórias para os
atos do dia 23, há consenso de que
apenas a unidade garantirá sucesso
na luta de todos os trabalhadores. O
momento é de conscientização: há
em curso um grande processo de
retirada de direitos dos trabalhadores
e somente a união de todas as
categorias de trabalhadores poderá
bloquear essas iniciativas.

Orientações
O Sintrajusc orienta os servidores

para que discutam a participação no
movimento em seus locais de
trabalho e mandem a deliberação para
o Sindicato até o dia 17 de maio.

O Sintrajusc continua a negociar
com a Administração do TRT as
reivindicações dos agentes de
segurança e transportes do Tribunal.
Duas reuniões já foram feitas este
ano. A terceira está marcada para o
mês de junho. Entre os principais
pontos discutidos estão banco de
horas, horas-extras, franquia e tabela
de tempo/distância percorrida.
Motoristas e agentes têm participado
das discussões e apresentado
sugestões. Memorial será encami-

Sintrajusc continua negociação
com Administração do TRT

A portaria 22 do Conselho da
Justiça Federal, publicada no Diário
Oficial da União de 19/4, prorrogou o
prazo para entrega dos certificados
de conclusão de cursos ou ações de
treinamento para concessão do
adicional de qualificação. Os efeitos
financeiros são retroativos. O setor
de Recursos Humanos da JF informa
que o novo prazo é 18/5.

AQ: mais prazo
na JF para

certificados
nhado hoje pelo Sintrajusc para a
Administração do TRT com
levantamento da situação dos
servidores, e sugestões sobre a melhor
forma de atender as reivindicações a
partir do exemplo adotado em outros
Tribunais.

Enquanto durarem as negociações,
a Administração do TRT compro-
mete-se a não alterar a situação atual
dos agentes de segurança e
transportes com relação à compensa-
ção de horário.

Agentes de Segurança e Transportes

Com informações do RH da JF
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Servidores públicos federais
(SPFs) de diversas categorias
aprovaram o plano de lutas para este
ano, além dos eixos que deverão servir
como referência para as mobilizações
em todo o País durante o mês de
maio. A Plenária da Coordenação
Nacional das Entidades de Servidores
Federais (Cnesf) aconteceu no dia 5
de maio, sábado, em Brasília.

Quase 300 servidores, entre
delegados e observadores,
participaram das discussões. Ao final,
os servidores aprovaram calendário

Plenária da Cnesf aprova 23 de maio como
Dia Nacional de Lutas contra Retirada de Direitos

de lutas para este mês, que fixa 23
de maio como Dia Nacional de Lutas
contra a retirada de direitos. Os
servidores também definiram os
principais eixos de lutas: contra as
reformas e a política econômica do
governo Lula; contra o Projeto de Lei
Complementar 01/07, incluído no
PAC e que congela os salários dos
servidores até 2016; contra a
restrição do direito de greve dos
servidores públicos; pela volta da
ascensão funcional; e contra a
Emenda 3 (pela manutenção do veto

do presidente Lula), pela revogação
do Super-Simples e da Super-Receita.

O calendário aprovado pela
plenária indica greves e paralisações
em todo o País no dia 23 de maio,
instalação do Comando Nacional de
Greve a partir desta data e
construção de movimento nacional
para deflagração de greve unificada
dos SPFs na primeira quinzena de
junho. A plenária reafirmou o apoio
de todas as categorias às greves da
Condsef, a partir de 21 de maio, e da
Fasubra, a partir de 28 de maio.

O movimento sindical, popular e
estudantil convoca os/as
trabalhadores/as e o povo a lutar
contra a Reforma da Previdência,
contra toda reforma que retire
direitos, não à Emenda 3, por
emprego, salário digno, reforma
agrária e moradia, contra a política
econômica e o pagamento das
dívidas interna/externa. Em defesa
do direito de greve e contra a
criminalização dos movimentos
sociais

Nós, lutadores e lutadoras do
movimento popular, convocamos
toda a sociedade para uma grande
jornada de lutas, dia 23 de maio de
2007, contra essa política
econômica e o superávit primário,
pelo não pagamento das dívidas
externa/interna e por uma auditoria
dessas dívidas, bem como contra
qualquer tipo de reforma que traga
prejuízos à classe trabalhadora e à
soberania do País.

Vamos nos manifestar contra a
política econômica do governo
federal, que enriquece banqueiros e

Convocatória da Jornada de Lutas
do Movimento Social, Popular e Estudantil

grandes empresários, estrangula
qualquer possibilidade de
investimentos em políticas sociais,
mantendo a perversa concentração
de renda. Vamos nos manifestar
contra a retirada de direitos
trabalhistas e contra a Reforma
Previdenciária apresentada, pois é
inadmissível reduzir nossas
conquistas históricas. Lutamos para
libertar o Brasil do domínio
imperialista que impõe o agro-
negócio, que destrói a natureza e
compromete a capacidade de
produção de Alimentos para o povo.
Nos irmanamos a todos os povos
latino-americanos em Defesa da
independência e da soberania de
nossos países. Nos manifestamos
pela retirada das tropas do Haiti e
contra a invasão do Iraque pelos
EUA. Estamos nas ruas por mais
direitos para o povo:

. reforma agrária;

. emprego para todos, redução da
jornada de trabalho sem redução de
salários;

. em defesa do direito irrestrito de
greve, contra a criminalização dos
movimentos sociais;
. em defesa do serviço publico:
educação e saúde pública, gratuita e
de qualidade para todos/as;
. direito de moradia digna para todos;
. em defesa do meio ambiente, contra
a destruição da Amazônia;
. valorização do salário mínimo e das
aposentadorias;
. contra a autonomia do Banco
Central;
. contra todas as formas de
discriminação e opressão racial,
homofóbica e sexista;
. pela anulação do leilão da
privatização da Vale do Rio Doce;
. energia com tarifa social;
. pela democratização dos meios de
comunicação;
. em defesa dos lutadores e lutadoras
do movimento sindical e popular,
pela reintegração imediata de todos
dirigente sindicais, a exemplo dos
companheiros do metrô de SP, e pela
imediata libertação dos presos
políticos.


