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Judiciário se une à luta pela
data-base em Ato dia 19

A campanha salarial 2014 es-
quenta no mês de março, com ca-
tegorias, como os servidores da
UFSC, já emGreve a partir da pró-
xima segunda-feira, dia 17. Os ser-
vidores do Judiciário, em Assem-
bleia nesta quinta-feira, aprovaram
a participação da categoria no Ato
Unificado em Florianópolis mar-
cado para o dia 19, próxima quar-
ta, das 16 às 17 horas, na frente do
prédio do TRE-SC. O local e data
foram indicados pelo Fórum dos
Servidores Públicos Federais em
SC.
Nos próximos dia a Coordena-

ção do SINTRAJUSC irá passar
nos locais de trabalho das três Jus-
tiças para mobilizar a categoria. O
Coordenador Sérgio Murilo de
Souza destacou a necessidade de
mostrarmos força na atividade para
construir a mobilização unificada.
O não-atendimento das reivindica-
ções por parte do governo Dilma/
PT já levou os técnicos-adminis-

trativos daUFSC a aprovaremGre-
ve a partir de segunda.
No dia 19 os servidores do

IFSC decidiram paralisar as ativi-
dades durante 24 horas e partici-
par do Ato no TRE-SC. Os servi-
dores do IBGE e os professores
universitários da UFSC ligados à
Seção Sindical do Andes também
já confirmaram sua participação
no Ato.

Mobilização nacional
19 de março será Dia Nacional

de Mobilização, com Ato Nacio-
nal em Brasília e concentração dos
servidores às 9 horas, no Ministé-
rio do Planejamento. Em seguida
será realizado ato no STF (Supre-
mo Tribunal Federal) para cobrar
a pauta específica da categoria re-
presentada pela Fenajufe e outros
pontos da pauta geral dos SPFs,
como a votação do recurso refe-
rente à definição de data-base,
cujo relator, ministro Marco Au-

rélio Melo, já se posicionou favo-
ravelmente. Na mesma data, às 15
horas, será realizada a Reunião
Ampliada do Fórum Nacional de
Entidades, em local a definir.
O Coordenador Sérgio Murilo

avalia que essa mobilização arti-
culados dos federais mostrou seu
resultado em 2012, quando arran-
cou reajuste em um momento no
qual o governo Dilma/PT insistia
em reajuste zero.
Em 2014, com a Copa do Mun-

do e a eleição, é igualmente ne-
cessário agir de forma conjunta
para defender as nossas reivindi-
cações, como data-base, que sig-
nifica uma política permanente de
reposição do poder de compra dos
salários, além das perdas salariais
históricas, a revogação da Refor-
ma da Previdência de Lula e a an-
tecipação da terceira e última par-
cela do reajuste de 15,8%, que só
será paga em 2015 (no Judiciário
é a GAJ).

Todos ao Ato, na próxima quarta,
das 16 às 17h, no TRE-SC!
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Servidores da Eleitoral
reúnem-separadiscutir
pautasespecíficas

Governo Dilma prometeu,
mas não cumpriu
Durante o ato de lançamento

nacional da campanha salarial dos
servidores federais, realizado no
dia 5 de fevereiro, no Ministério
do Planejamento, depois de mui-
ta pressão dos servidores para que
a ministra Mirian Belchior desse
uma satisfação à categoria, uma
comissão formada por 13 entida-
des nacionais � entre elas a Fe-
najufe � foi recebida pelo secre-
tário de Relações de Trabalho,

Sérgio Mendonça e pelo Secre-
tário Executivo do MPOG, André
Bucar.
Na ocasião, eles afirmaram

que o governo comprometia-se
a responder formalmente os oito
pontos da pauta de reivindicações
até o Carnaval e disseram que in-
termediariam a construção de
uma reunião com a ministra. A
quarta-feira de cinzas já se foi há
mais de uma semana e até agora
o governo não apresentou nada
de concreto. Esta semana, Sér-

gio Mendonça chegou a sinalizar
ao Fórum de Entidades que daria
uma resposta até o dia 11, mas
novamente o governo silenciou
ante as reivindicações dos servi-
dores.
AAssembleia de quinta também

elegeu o Coordenador Sérgio Mu-
rilo de Souza e o servidor aposen-
tado Caio Teixeira como delega-
dos de SC na Reunião Ampliada
da Fenajufe, no dia 20 de março
em Brasília. A servidora Claudia
Bettoni é suplente.

Pela segundavezem2014oTRT-SC
frustra os servidores no que se refere à
posição do Pleno sobre o PJe-JT.Ases-
são da próxima segunda, 17, foi adiada,
coma justificativada�dificuldadeparaa
obtenção de quorum, ante a ausência
justificada de algunsDesembargadores
para compareceremnamencionada ses-
são�.
Estavanapautade julgamentosdesta

sessãoadministrativaoRequerimentodo
SINTRAJUSCquepedea imediata sus-
pensãodoPJe-JTemSCaté queo siste-
ma ofereça melhores condições de
operabilidade pelos usuários.Nodia 10
de fevereiro omesmoponto foi retirado
da sessão em função da ausência do
relator, o desembargador Jorge Luiz
Volpato.
AAssembleiadestaquinta-feirahavia

aprovado a realização de manifestação
dos servidores na entrada doTRT.Com
isso continua a situaçãodeprecariedade
do serviço e das condições de trabalho
nasVaras e setores que estão usando o
sistema. Em breve iremos reunir a ca-
tegoria paraorganizarmosmanifestação
específica em outra data.

O SINTRAJUSC protocolou
mais um Requerimento Adminis-
trativo no TRT-SC para ter escla-
recimento sobre as razões do não
pagamento dos valores referentes
aos passivos do reenquadramento
NA/NI e dos atrasados do
reposicionamento de padrões na
carreira na Justiça do Trabalho.
Os cálculos dos atrasados do

reposicionamento de padrões na
carreira na JT já foram concluídos
pelo Setor de Preparo de Paga-
mento, e há recursos para acertar
esses valores. Portanto, não há
mais pendências que justifiquem
o não-pagamento de um direito dos
servidores.
Resta saber: se fosse uma pen-

dência de magistrados, o Tribunal
se prenderia a tantos preciosis-
mos para fazer o pagamento???
É preciso respeito com a nossa

categoria!

No dia 5 de abril será realiza-
do o Encontro Nacional dos Ser-
vidores da Justiça Eleitoral. SC
será representada, conforme de-
cisão de Assembleia, pelo Co-
ordenador do Sindicato, Edson
Regis, representando a Capital,
e Aldo Guella Júnior, de Chape-
có, representando o interior do
estado. A pauta do Encontro é a
seguinte:

Temas específicos: Remo-
ção, Permuta, Redistribuição,
Criação de mais cargos, Horas
Extras para as Eleições de 2014,
Recadastramento Biométrico e
Estratégia para aprovação do PL
7027/2013

Temas gerais: Calendário de
mobilização da categoria e Es-
tratégia de mobilização na cam-
panha salarial

CALENDÁRIODAFENAJUFEPARAAPRÓXIMASEMANA
19/03 - Dia Nacional de Mobilização, com concentração às 9h, em frente ao MPOG, e Reunião Ampliada
do Fórum de Entidades dos SPFs, às 13h
20/03 - Reunião Ampliada da Fenajufe, às 9h, no Hotel Nacional
22/03 - Reunião do Grupo de Carreira da Fenajufe, às 9h, na sede da Fenajufe

Plenomaisumavez
adia julgamentodoPJe-JT

Sindicatocobra
pagamentodepassivos
do reenquadramento


