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O PCS vale a pena
F

alamos muito da greve e da necessidade da luta
para conquistarmos o PCS e esquecemos de
lembrar o que significa esta conquista. Não
estamos lutando apenas por um reajuste salarial. A
aprovação do PCS significa a correção de uma
distorção grave na composição da nossa remuneração. As FC’s tornaram-se verdadeiros grilhões
acorrentando os trabalhadores aos postos de trabalho
numa corrida insana por produtividade, como se fazer Justiça fosse resolver processos rapidamente. Somos servidores públicos. Nosso patrão é o trabalhador que chega ao outro lado do balcão buscando Justiça contra o seu patrão, na Justiça do Trabalho. É o
cidadão que tenta fazer deste país uma democracia
quando tem a única oportunidade que lhe é oferecida
nas eleições de dois em dois anos, e confia na Justiça
Eleitoral. É a sociedade que espera ver os grades bandidos, corruptos, corruptores, ladrões do dinheiro
público na cadeia e festeja quando a Justiça Federal
os condena. Entretanto, o valor exagerado das FC’s
em relação ao salário fixo, muitas vezes transforma
os servidores que as ocupam em escravos de juízes,
chefes ou diretores que tem o poder de nomear e
desnomear igual ao poder de um patrão privado sobre
o emprego dos trabalhadores de sua empresa. Em todo

o estado nos chegam denúncias de alguns juízes que
ameaçam: “se fizer greve perde a minha confiança e eu
destituo da FC”. Além de um ataque ao direito de greve que, como juízes deveriam defender, tal atitude
demonstra uma visão de patrão dentro do serviço público como se os servidores fossem seus empregados
privados e como se empregados pudessem ser tratados
dessa maneira desrespeitosa numa sociedade que se
diz democrática e que há mais de um século disse não
à escravidão.
Pois o PCS pelo qual estamos lutando, vem corrigir
a distorção dos altos valores das FC’s que permanecerão congeladas enquanto todo o impacto do reajuste
recairá sobre a parte fixa do salário, que não depende
da vontade de nenhum pseudo-patrão. O PCS significa quebrar as correntes que aprisionam muitos aos seus
computadores em excessos de jornada e trabalho nos
finais de semana. Nossa vitória nessa luta significa
quebrar a lógica vigente da relação de trabalho de inspiração escravista no Judiciário Federal e, evidentemente, incomoda alguns que acreditam nela.
Por isso, nossa luta é importante. Por isso precisamos de todos. Venha para a greve e ajude a quebrar as
correntes antes que elas deixem marcas permanentes
na sua pele.

VENHA PARA A LUTA
Assembleia hoje, às 16 horas, no TRT

Quadro de greve
Atualizado em 20/05 pela Fenajufe
Santa Catarina: Justiças Eleitoral, do Trabalho e Federal em
greve.
Amazonas e Roraima: Os
servidores das Justiças do Trabalho, Federal e Eleitoral em Greve.
Mato Grosso: Justiças do Trabalho, Eleitoral e Federal em Greve
São Paulo: Os servidores decidiram manter a greve por tempo indeterminado. Justiça do Trabalho, Federal e Eleitoral paralisados. No TRE, onde a repressão
está muito forte, a força da
mobilização está crescendo.
Alagoas: Justiças Eleitoral, do
Trabalho e Federal em greve.
Rio Grande do Sul: Justiça
Federal, do Trabalho, Eleitoral estão em greve ou realizam paralisações.
Maranhão: Justiças Federal,
do Trabalho e Eleitoral em greve.
Após a passeata do Judiciário Federal pelo centro de São Luís. sindicato esteve em Timon para deliberar sobre a entrada do município na greve. Ontem, como atividade da greve, ocorreu um de-

bate no TRT sobre assédio moral.
Rio de Janeiro: Justiças do
Trabalho, Federal e Eleitoral em
greve. No TRT e no TRE houve
“arrastões”, com grevistas percorrendo todos os setores de trabalho e conversando com os colegas que ainda não aderiram à
greve.
Bahia: Justiças do Trabalho,
Eleitoral, Justiça Federal Militar
e Federal estão em greve.
Piauí: Justiças Federal, do Trabalho e Eleitoral em greve.
Pernambuco: Greve nas Justiças Eleitoral e do Trabalho. Paralisações diárias na Justiça Federal.
Paraná: Justiça do trabalho
em greve.
Paraíba: Justiças Eleitoral, do
Trabalho e Federal em greve.
Rondônia e Acre: Justiças do
Trabalho, Federal e Eleitoral em
greve.
Minas Gerais: Justiças Federal, do Trabalho, Militar e Eleitoral em greve.
Pará e Amapá: Justiça do Trabalho e Eleitoral em greve.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, a Diretoria Executiva do Sindicato dos Trabalhadores
no Poder Judiciário Federal no Estado de Santa Catarina (SINTRAJUSC),
conforme estabelece o artigo 38 do Estatuto Sindical, faz saber aos trabalhadores do Judiciário Federal de Santa Catarina que será realizada ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA no dia 26 de maio do ano de 2010,
quarta-feira, às 16 horas, na Justiça Federal na Capital, comunicando ainda
que a Assembléia discutirá os seguintes pontos de pauta:
a)informes;
b)avaliação da Greve.
Florianópolis, 20 de maio de 2010
Diretoria Executiva

Agenda
21/05, sexta
JF: 14 horas, exibição de Programa da TV Justiça sobre
direito de greve dos servidores
com o assessor jurídico da
Fenajufe/Sintrajusc e juíza
federal
24/05, segunda
TRT: 14 horas, reunião com os
Agentes de Segurança do TRT
na rampa. Pauta: Greve e
serviços essenciais
TRE: 14 horas - exibição de
Programa da TV Justiça sobre
direito de greve dos servidores
com o assessor jurídico da
Fenajufe/Sintrajusc e juíza
federal
25/05, terça
TRT: 14 horas - exibição de
Programa da TV Justiça sobre
direito de greve dos servidores
com o assessor jurídico da
Fenajufe/Sintrajusc e juíza
federal

ATENÇÃO:
Centralização
de Informações
sobre a Greve
O Comando Estadual de Greve
está centralizando as informações sobre o movimento no Estado. Tudo o que se refere a locais que entram na greve, reuniões marcadas para tratar do assunto, pressões de chefias e assédio moral, necessidade de
infra-estrutura, deve ser comunicado via e-mail administrativo@sintrajusc.org.br ou
48-8431-0859.

