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EM AGOSTO
VAMOS À LUTA!
Estamos em um momento crucial de nossa
luta por reajuste salarial, que hoje se traduz na
aprovação da dotação orçamentária do PL 6613/
09. O tempo que temos pela frente é curto e
decisivo, já que temos até o dia 29 de agosto
para ver votada a dotação orçamentária.
Temos também que superar o impasse criado pelo parecer do relator do PL 6613/09 na
CFT (Comissão de Finanças e Tributação da
Câmara dos Deputados), deputado João Dado
(SD/SP), que, no seu relatório, deu parecer favorável apenas para o relatório original, “seco”,
sem a GAJ a 90%.
A principal alegação é a falta da assinatura
do presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa. A Fenajufe ficou de correr atrás da assinatura para poder sanar o quanto antes essa
situação.
Outro fato de que temos que estar cientes é
que, apesar de o palco das votações ser o Congresso, na prática a nossa luta se dará para que
o governo federal aceite negociar, dando o sinal verde para a aprovação do projeto, já que
Dilma/PT tem maioria na CFT e no Plenário.
Frente a tudo isso, a última reunião ampliada
da FENAJUFE decidiu chamar o dia 7 de agos-

to como dia nacional de luta e indicar Greve do
Judiciário Federal a partir do dia 14 de agosto. Na
prática vão ser duas semanas que podem decidir a luta pelo PL 6613/09!
Vamos todos participar das assembleias
setoriais, na Justiça Federal nesta terça-feira e
na Justiça Eleitoral na quarta-feira, sempre às 16
horas. Na quinta-feira teremos a assembleia geral na rampa do TRT, também às 16 horas, em
que, além de decidir os próximos passos da
categoria, se elegerão os delegados para a próxima reunião ampliada da Fenajufe, no dia 9 de
agosto.
Vamos todos participar das atividades. Só a
luta faz as conquistas acontecerem!

AGENDA
ASSEMBLEIAS SETORIAIS:
Dia 15 - Terça, 16h: JF
Pauta: Campanha Salarial
Dia 16 - Quarta, 16h: TRE-SC
Pauta: Campanha Salarial e Plano de Saúde dos
servidores
ASSEMBLEIA GERAL:
Dia 17 - Quinta, 16h: TRT-SC

Seminário com sete palestrantes debate
valorização do cargo de técnico judiciário
O SINTRAJUSC reforça
o
convite
para que os
servidores
se inscrevam no Seminário Estadual de Santa Catarina pela Valorização do Cargo
de Técnico Judiciário.
O evento é promovido pelo Sindicato e coordenado pelo Núcleo
dos Técnicos do Estado de Santa
Catarina, objetivando subsidiar o
CONTEC - Coletivo Nacional dos
Técnicos Judiciários, aprovado na
Plenária Nacional da Fenajufe do
dia 31 de maio de 2014, e o Grupo de Trabalho Nacional de Carreira da FENAJUFE sobre o tema
da valorização do cargo de técnico judiciário.
O evento concentrará debates
de variados e atuais temas sobre
carreiras de servidores públicos,
em especial a valorização do cargo de técnico judiciário.

Você, servidor do Poder Judiciário Federal de Santa Catarina,
não pode deixar de participar. Inscreva-se e bom evento!
*Inscrição até dia 23 de julho
no e-mail:
seminariotecnicos@sintrajusc.org.br
*Para os filiados o Sindicato
providenciará o transporte (a gasolina será ressarcida). Entrar em
contato pelo telefone (48)32224668 com Luci.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:
9h - Início do credenciamento
9h45 - Abertura do Seminário
PAINÉIS:
10h - Teses atuais para a valorização da carreira do cargo de técnico judiciário
Palestrantes: Carlos Chagas, do
Conselho Fiscal do SINDJUF-PB,
e Paulo Roberto Koinski, Coordenador Geral do SINTRAJUSC

13h30 - Aspectos Jurídico-Legislativos acerca do tema
Palestrantes: Dr. Rudi Cassel,
da Assessoria Jurídica do SITRAEMG, e
Dr. Pedro Maurício Pita Machado, da Assessoria Jurídica do SINTRAJUSC
15h30 - Carreiras Congêneres
na Administração Pública
Palestrantes: Sérgio da Luz
Belsito, Coordenador do Sinal –
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, Dr. João
Jacques Silveira Pena, do Setor
Jurídico do Sindreceita/MG, e Pedro Aparecido de Souza, Presidente do SINDIJUFE/MT e Coordenador da FENAJUFE
18h - Elaboração e aprovação
da CARTA DE SANTA CATARINA
ao CONTEC e ao Grupo de Trabalho Nacional de Carreira da FENAJUFE

Local: Auditório do Hotel
Cecomtur (Florianópolis)

Entidades se preparam para intensificar pressão pela PEC 555
Associações e sindicatos preparam
para a primeira semana de agosto uma
mobilização pela aprovação da PEC
555/2006, que extingue gradualmente
a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas do serviço público. Os aposentados e pensionistas
passaram a ser taxados a partir da
aprovação da Emenda Constitucional

41, de 2003, conhecida como a Reforma da Previdência do governo Lula.
Na semana passada uma reunião de
articulação para planejar a mobilização
foi realizada na sede da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil (Anfip), em Brasília.
Além da aprovação da PEC 555, as entidades lutam pelo Projeto de Lei 4434/
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2008, que corrige as aposentadorias do
INSS de acordo com o número de salários da época da concessão. As matérias estão prontas para votação no
plenário da Câmara dos Deputados.
Uma nova reunião foi agendada para
a próxima quarta-feira, 16 de julho, para
definir as estratégias, datas e locais dessas manifestações.
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