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Categoria em todo o país vai
parar pelo reajuste anual
O SINTRAJUSC faz hoje
(03) Assembleia Geral da categoria, às 18 horas, no TRE-SC,
para debater o calendário de mobilização, conforme deliberação
da Reunião Ampliada da Fenajufe de 20 de março – que prevê Dia Nacional de Paralisação
e indicativo de Greve.
O governo Dilma/PT já
afirmou que não negociará
com os servidores antes de
2016 e está ignorando a pauta
de reivindicações, para a qual
prometeu resposta antes do
Carnaval. A ministra do Planejamento também não recebe os representantes dos servidores. Se ficarmos parados,
isso não vai andar!

Precisamos nos unir para
construir a luta em um cenário
no qual a categoria enfrenta perdas salariais e não tem garantida
a data-base (reajuste anual).
No Judiciário, também há
ameaça de divisão da categoria, com propostas de carreiras específicas para os servidores dos tribunais superiores.
O presidente do STF, ministro
Joaquim Barbosa, vem afirmando que não é o responsável pela proposta. Então precisamos barrar essa tentativa
de quebrar a isonomia na nossa categoria. Foi com luta que
garantimos até agora a paridade entre ativos e aposentados.
Motivos para lutar não faltam.

A luta unificada dos servidores
públicos federais vem sendo
construída em todo o país. Algumas categorias já entraram
em greve, como os servidores
técnico-administrativos das instituições federais de ensino.
Sem luta não teremos reajuste
anual!
Temos que aproveitar o fato
de que, em 2014, além da Copa
do Mundo, haverá eleições gerais. Portanto é o momento certo para fazermos campanha conjunta com os demais servidores
federais e arrancarmos a database (política salarial), as perdas
históricas (36% segundo a Fenajufe) e a antecipação da última parcela da GAJ!

TODOS HOJE, ÀS 18 HORAS, NA ASSEMBLEIA GERAL NO TRE,
PARA ORGANIZAR UM FORTE ATO NO DIA NACIONAL DE LUTA
E CONQUISTAR A DATA-BASE!

Portaria Conjunta equipara
auxílios alimentação e pré-escolar
O Diário Oficial de segundafeira (31/03) publicou a Portaria
Conjunta nº 01/2014 do Poder
Judiciário, do dia 27/03, assinada
por todos os presidentes dos tribunais superiores e do TJDFT, inclusive o do Supremo, equiparando os valores do auxílio alimentação e assistência pré-escolar em
R$ 751,96 e R$ 594,15, respectivamente.
A Portaria Conjunta é resultado da luta dos servidores, uma vez
que LDO de 2014 permitiu o reajuste no limite do IPCA de 2013.
A Fenajufe protocolou, no dia 28
de fevereiro, no STJ, STM, TSE,

TST, CJF, CNJ e CSJT, requerimento para que estes órgãos reajustassem imediatamente os valores do auxílio-alimentação e da
assistência pré-escolar pagos aos
servidores, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de
2014, tendo em vista os novos valores estabelecidos no âmbito do
STF.
Um dos fundamentos do pedido foi a Portaria Conjunta nº 5, de
5 de dezembro de 2011, subscrita
pelos presidentes do Conselho
Nacional de Justiça, dos Tribunais
Superiores, do Conselho da Justiça Federal, do Conselho Superior

da Justiça do Trabalho, e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e Territórios, unificando os valores per capita do Auxílio-Alimentação e da Assistência Pré-Escolar no âmbito do Poder Judiciário
da União. Além disso, o requerimento da Fenajufe apresenta diversos outros argumentos que fundamentam o pedido.
O SINTRAJUSC está entrando
em contato com a direção do TRT,
TRE e JF para cobrar que sejam
prontamente pagos os novos valores, inclusive os retroativos a
janeiro. Com informações da Fenajufe

Pela terceira vez, Requerimento do Sindicato
para suspensão do PJe-JT está na Sessão do Pleno
O Pleno do TRT-SC pela
terceira vez coloca na pauta da
sessão administrativa o Requerimento do SINTRAJUSC que
pede a imediata suspensão do
PJe-JT em SC até que o sistema ofereça melhores condições
de operabilidade pelos usuários. A sessão será na segundafeira, dia 7, às 14 horas.
No dia 10 de fevereiro o mes-

mo ponto foi retirado da sessão
em função da ausência do relator, o desembargador Jorge Luiz
Volpato. Já no dia 17 de março
a sessão foi adiada por falta de
quorum.
Na Reunião Setorial realizada
segunda-feira no prédio das VTs,
os servidores indicaram que seja
feita manifestação de desagravo
na frente do Tribunal e acom-

panhamento da sessão, pelo
menos a sustentação oral do
Assessor Jurídico do SINTRAJUSC Pedro Pita. A
presença dos servidores é
fundamental para marcar posição em defesa das condições de trabalho no Judiciário, onde vamos denunciar o
aumento da precarização
com os cortes nas FCs.

ATENÇÃO, SERVIDORES DO TRE-SC:
A ASSEMBLEIA DE HOJE IRÁ DEBATER O PLANO DE SAÚDE DO TRIBUNAL
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