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57 dias de greve nacional:

Planalto confirma
reunião com Peluso
O Palácio do Planalto confirmou que o presidente Lula receberá, às 11 horas desta quinta-feira (1º),
o presidente do Supremo Tribunal Federal, Cezar
Peluso.
O principal assunto previsto para a reunião, segundo informou aos servidores a própria direção
do STF, será o PL 6613/2009, projeto de lei que
revisa o Plano de Cargos e Salários da categoria.
A negociação entre os presidentes dos dois poderes da República acontecerá no 57º dia da greve
nacional da categoria, iniciada em 6 de maio em 10
estados do país. Pararam antes os servidores do
Amazonas (3) e Mato Grosso (5), enquanto outras
11 unidades da federação aderiram depois. Hoje são
22 Estados em greve em prol do PCS 4.
Na última semana a greve ganhou destaque na
mídia nacional, escrita e televisiva. Os Jornais O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, O Globo,
Valor Econômico, Gazeta Mercantil e Correio
Brasiliense foram alguns dos jornais de grande circulação que veicularam a notícia da greve, todos destacando os efeitos deletérios das paralisações e condenando a postura do Governo em não solucionar
o impasse, seja por má vontade ou por incompetência.
A reunião entre Peluso e Lula ocorre após o Comando de Greve traçar uma política de intensifica-

ção da pressão para que o presidente do Supremo
defenda o projeto que ele mesmo enviou ao Congresso Nacional no final de 2009, também embalado por uma greve que havia ‘ajudado’ a definir o
teor da proposta.
A confirmação da reunião – já desmarcada por
duas vezes – foi dada por um assessor do Planalto, na noite de quarta-feira (30), ao servidor Antônio Melquíades, da Justiça Federal de SP e dirigente da federação nacional (Fenajufe). Depois,
pouco antes da meia-noite, foi incluída na agenda
do presidente divulgada no portal do Planalto na
internet. Até o final da tarde da quarta-feira, embora marcada, a reunião ainda não havia sido confirmada pelo presidente a sua assessoria.
Na terça-feira (29), Lula recebeu representantes do Comando Estadual de Greve de São Paulo,
durante visita dele à capital paulista. Fez isso após
cerca de oito horas de protesto marcado pelo barulho das vuvuzelas (cornetas) e apitos. Na conversa com os grevistas, Lula confirmou que a reunião ocorreria nesta quinta, embora tenha alegado
desconhecer o que estaria em pauta. Informado
pelos servidores sobre aspectos do PCS-4 e do
impasse orçamentário, disse que convocaria o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, para participar.

Antes de Peluso, uma
reunião estratégica
com Paulo Bernardo
Coincidência ou não, a agenda do presidente indica que uma hora antes, às dez horas, ele
despachará com Bernardo.
A direção da Fenajufe protocolou, no dia
seguinte, um pedido para que representantes da
categoria possam participar. Aos servidores em
São Paulo, Lula havia dito que não se oporia a
essa participação.
Até por volta das 22 horas de quarta, no entanto, não havia chegado à federação resposta
sobre a solicitação.
Embora haja uma grande expectativa com
relação à reunião, integrantes do Comando Nacional de Greve alertam para a necessidade de
que, quaisquer que sejam os resultados dela, os
servidores se mantenham unidos na paralisação
nacional. A avaliação do resultado da negociação e a definição dos próximos passos dessa
luta devem ser feitas coletivamente pela categoria.

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 8 de julho do ano de 2010,
quinta-feira, às 14 horas, na entrada do TRT na Capital, comunicando ainda que a Assembléia discutirá os
seguintes pontos de pauta:
a) Informes da Greve pelo PCS
b) Negociação dos dias parados - TRT
O presente edital substitui os editais publicados em
28 de junho e em 30 de junho.
Coordenação do Sintrajusc
Florianópolis, 01 de julho de 2010.

Servidores do TRESC mantém
a greve por mais um dia
O Conselho de servidores da Justiça Eleitoral decidiu,
na noite de ontem, mater a greve em prol do PCS 4 por
mais um dia, ou seja, até o dia de hoje, quando será feita
uma nova avaliação. O Conselho avaliou que é grande a
expectativa do fim do movimento grevista nacional já que
os últimos acontecimentos apontam para um acordo ainda esta semana.
Já são visíveis os sinais de cansaço, fadiga e preocupação dos companheiros que, de forma consciente e corajosa, permanecem na luta em solidariedade aos demais Estados da Federação e, em útlima análise, à toda a categoria.
Entretanto, todos ainda guardam grandes esperanças de
que a luta não será em vão. “Estamos muito próximos da
vitória”, avaliaram.

Assembléia na próxima semana
irá avaliar proposta do TRT
Em Assembléia realizada nesta quarta-feira, dia 30, os
servidores discutiram a proposta da Administração do
TRT12 referente aos dias parados na Greve pelo PCS. Os
servidores também aprovaram o adiamento da Assembléia
marcada para 5 de julho, segunda-feira, às 14 horas, para o
dia 8 de julho, o que permitirá que se amplie o debate sobre
a proposta com os servidores na Capital e no interior do
Estado, considerando ainda que as atividades do início da
semana poderão ser afetadas pelos jogos da Copa do Mundo. A Diretoria do Sindicato informa que a Assembléia
marcada para sexta-feira, dia 2, também está cancelada em
função da mudança de horário de expediente na Justiça do
Trabalho provocada pela partida do Brasil na Copa do Mundo.

Imprensa comercial não
correspondem à verdade
O coordenador da Fenajufe, Valter Nogueira, reforçou as críticas feitas aos veículos de comunicação
que, segundo ele, têm publicado infor mações
distorcidas a respeito da média salarial dos servidores
do Judiciário Federal. “Além das dificuldades do processo de negociação, também enfrentamos ataques de
todos os lados, especialmente da grande imprensa, que
vem publicando inverdades diariamente. A maior parte da nossa categoria recebe um salário bem abaixo do
que vem sendo publicado nos principais jornais do país,
o que pode ser comprovado pela grande rotatividade
no quadro do Judiciário”, ressaltou Valter, ao explicar
que atualmente não há mais incorporação de funções
comissionadas.

