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ATO NESTA TERÇA
Na luta pelo reajuste anual
Os servidores do Judiciário
Federal em SC fazem Ato-Assembleia nesta terça-feira, dia
8, das 16 às 17 horas, na frente
do TRE-SC. O objetivo do Ato
é dar resposta ao governo Dilma/
PT e ao STF, que ignoram a nossa pauta de reivindicações, entre
elas a data-base (reajuste anual)
e atacam a categoria e direitos
conquistados, como o Direito de
Greve e a isonomia.
A mobilização está crescendo
em todo o país. Centenas de servidores do Judiciário Federal do
Distrito Federal e representações
dos estados reuniram-se semana
passada em frente ao STF para
cobrar a valorização de toda a
categoria no país, sem fracionamento, como vinha sendo sinalizado pelo STF, que analisa pos-

sibilidade de envio ao Congresso
Nacional de proposta de plano de
carreira apenas para os seus servidores.
O ato cobrou resposta à pauta
de reivindicações do conjunto da
categoria, protocolada no STF e
demais tribunais superiores e conselhos desde julho de 2013, onde
é cobrada a instalação imediata
de mesa de negociação para elaboração de proposta que assegure a reposição das perdas salariais acumuladas desde 2006, entre outros pontos. O ato deu o
tom de que é grande a possibilidade de greve caso as reivindicações não sejam atendidas.
A direção da Fenajufe externou posicionamento contrário a
qualquer proposta que não alcan-

ce o conjunto da categoria no país
e cobrou uma centralidade e prioridade na negociação com a federação, entidade que representa o conjunto da categoria no
país, e não apenas com a associação setorial do STF, que apresentou a proposta de carreira própria para os seus servidores.
A federação e os sindicatos
reivindicam urgência na negociação e resposta efetiva à pauta
de reivindicações protocolada
desde julho de 2013.
VENHA, NESTA TERÇA,
MAIS UMA VEZ FAZER PARTE DESTA LUTA!
*O Sindicato disponibilizará
transporte aos colegas da JF a
partir das 15h30 desta terça.

AMANHÃ, ÀS 16 HORAS, ASSEMBLEIA/ATO NO TRE

PARTICIPE!

TSE é único tribunal superior a não equiparar
auxílios alimentação e pré-escolar
No dia 31 de março, o Diário
Oficial publicou a Portaria Conjunta nº 01/2014 do Poder Judiciário, equiparando os valores do
auxílio alimentação e assistência
pré-escolar em R$ 751,96 e R$
594,15, respectivamente. Mas o
presidente do TSE, ministro Marco Aurélio Melo, não assinou o
documento, deixando os servidores da Justiça Eleitoral como únicos a não receberem este benefício entre todos os tribunais supe-

riores e TJDF. A Fenajufe
protocolou no TSE na sexta-feira
(04/04), o ofício nº 034/2014, requerendo ao ministro Marco Aurélio a edição de portaria reajustando os valores do auxílio-alimentação para R$ 751,00 e do auxílio-pré-escolar para R$ 594
retroativos a janeiro de 2014, a
fim de corrigir a injustiça por ele
cometida ao não ter assinado a
portaria conjunta.
No ofício, a Fenajufe cita que

Reunião debate propostas
de reenquadramento dos técnicos para NS
O SINTRAJUSC convida os servidores das três justiças a participar
de uma reunião no dia 10 de abril, quinta-feira, às 18 horas, na entrada do TRE-SC, para debater propostas de reenquadramento dos atuais técnicos judiciários para Nível Superior. O tema está sendo discutido nos sindicatos, como no Sitraemg, e o SINTRAJUSC chama os servidores para debater esse assunto.

Pleno do TRT aprecia hoje Requerimento
do Sindicato sobre o PJe-JT
O Sindicato convida os
servidores a participarem
nesta segunda-feira, 7, da
manifestação de desagravo
na frente do TRT, onde o
Pleno irá apreciar 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 inicia às 14 horas. O Assessor Jurídico do
SINTRAJUSC Pedro Pita
fará sustentação oral do pedido.

o último reajuste dos benefícios
aconteceu em 2011 e informa já
ter protocolado no TSE um requerimento de correção monetária e
equiparação dos valores do auxílio-alimentação e auxílio-pré-escolar pago. Após mencionar a apreensão dos servidores ao constatarem que a portaria conjunta não
continha a assinatura do presidente do TSE, o documento pede respeito à isonomia de tratamento entre os servidores do Judiciário.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINARIA

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
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA no dia 08 de abril do
ano de 2014, terça-feira, às 16h00,
no Tribunal Regional Eleitoral,
Centro, Florianópolis/SC, com os
seguintes pontos de pauta:
1 - Informes;
2 – Mobilização para a campanha
salarial unificada 2014.
Coordenação Geral do Sintrajusc
Florianópolis, 04 de abril de 2014.
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