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VITÓRIADACATEGORIA!
Senado aprova reposição salarial

Há quase um ano, exatamente em 30 de
junho de 2015, o plenário do Senado era
inundado pelos aplausos de uma categoria
que pleiteava, nada além de justo, a re-
composição salarial da categoria. Era o
projeto com o PCS da categoria que, após
aprovado, levaria os servidores a iniciar a
maior luta de sua história em busca de
dignidade.
Vieram os vetos, os atos, a greve, os

substitutivos e toda sorte de promessas de
apoio e umamobilização sem fim, levan-
do os servidores ao extremo de sua confi-
ança no sistema político-representativo e
nas entidades sindicais.
Ontem, 29 de junho de 2016, o plená-

rio do Senado novamente ouviu aplausos.
Desta vez, de uma categoria sofrida, po-

rém unida e amadurecida. Eram palmas
não de êxtase, mas do reconhecimento de
que apenas uma batalha havia terminado,
pondo fim ao ciclo legislativo do reajuste
dos servidores do PJU e doMPU.
Foi o coroamento de um dia que come-

çou na terça-feira (28/6), quandomais
uma vez as discrepâncias nos dados apre-
sentados pelo STF ao Senado levaram
membros da Comissão deAssuntos Eco-
nômicos (CAE) a insistirem na audiência
pública com oministro interino do Plane-
jamento, DyogoOliveira.Marcada inici-
almente para acontecer em 6 de julho, foi
graças à atuação coordenada e unida entre
senadores, dirigentes e categoria que a
audiência foi desmembrada e aconteceu
nesta quarta-feira (29/6). Presente, o mi-

A luta foi coroada com o sucesso! Parabéns aos servidores,
que lutaram por esta reposição parcial do salário dos servidores

do Poder Judiciário Federal. Bora pra sanção!
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Os servidores que tiverem interesse em ingressar com a ação dos 14,23% (13,23%)
devem acessar o link próprio na página do SINTRAJUSC (no link vermelho com o nome
da ação, à direita do site) e baixar a procuração, preenchê-la e entregar no Sindicato.O
prazo para ajuizamento desta que é a segunda ação termina HOJE!

Açãodos
14,23%

AGENDA DA GREVE
QUINTA-FEIRA

15h - Assembleia na Justiça Federal
(avenida Beira-mar Norte)

15 às 16 horas - Ato no Prédio das Varas
do Trabalho (avenida Beira-mar Norte)

nistro garantiu que os reajustes aos servi-
dores do Judiciário Federal e doMinisté-
rio Público da União estão adequados à
previsão orçamentária de 2016.
Com isso, o PLC 29/16 juntou-se ao

PLC 26/16, que já aprovado anteriormen-
te na CAE, aguardava para ser incluído na
pauta. Na noite desta quarta-feira tanto a
urgência do projeto do PJU quanto a do
MPU foram aprovadas. Em votação sim-

bólica os PLCs foram aprovados, pondo
fim amais um ano de angústia emmeio
ao trabalho iniciado em 2008.
Coordenadores da Fenajufe atuam

agora junto à Mesa do Senado para con-
seguir a sanção, no mais curto prazo
possível.Aprevisão é que os projetos
sejam enviados à Presidência da Repú-
blica nesta quinta-feira (30/6).Da
Fenajufe


