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Data-base já! Dia 15 tem
paralisação de 3 horas
As 3 justiças do Judiciário Federal em SC estão em estado de
greve com o objetivo de fazer o
movimento crescer e chegar à
deflagração da greve na segunda
quinzena de maio. O encaminhamento foi aprovado na
Assembleia/Ato realizada semana
passada no TRE-SC.
AAssembleia aprovou paralisação de 3 horas no dia 15 de
maio, das 15h às 18h. O servidores de todo o estado devem fazer paralisação nesse dia e horário. Também no dia 15 haverá
nova assembleia, na frente do prédio dos gabinetes dos
desembargadores do TRT-SC e
secretarias de Turmas, na Rio
Branco, para definir os rumos do
movimento.
Outro encaminhamento aprovado foi a participação no Ato
Unificado dos Servidores Públicos Federais (SPFs) marcado
para o dia 7 de maio, às 15 horas, na frente do prédio do
IBGE, na rua João Pinto, próximo ao Terminal velho, para re-

percutir a marcha em Brasília no
mesmo dia, quando a expectativa
é que compareçam cerca de 7 mil
servidores na luta pela campanha
salarial 2014.
O IBGE foi escolhido em função dos ataques que órgãos vem
sofrendo por parte do governo
Dilma/PT em relação à
metodologia para a análise de dados colhidos e divulgados pelo Instituto. Os servidores do Judiciário, para esse ato, irão se concentrar às 14h30 na frente do TRESC e depois se dirigir ao prédio
do IBGE.
MOBILIZAR JÁ
Nas falas da Assembleia, os
servidores destacaram a necessidade de se reforçar a mobilização
da categoria em SC, porque as reclamações que os colegas fazem
nos corredores, a respeito das perdas salariais, não chegarão ao governo. Somente a nossa luta na
rua fará isso.
Foi relatado na Assembléia o
conteúdo do ofício datado de 8

de abril, dirigido às entidades sindicais de servidores públicos pelo
secretário de Relações do Trabalho no Serviço Público do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Sérgio Eduardo Mendonça.
Ele afirmou que as reivindicações de valorização do salário-base
e incorporação das gratificações,
antecipação para 2014 da parcela
de reajuste de 2015 e reajuste dos
benefícios “foram tratadas ao longo do ciclo de negociação inaugurado em 2003 que assegurou ganhos reais dos salários”. Na nossa
opinião, só pode ser piada.
No ofício, ele acrescenta ainda que esses temas farão parte de
um “novo ciclo de negociação,
quando do término da vigência
dos acordos assinados em 2012 e
2013”.
Ora, como os tais acordos se
encerram em 2015, o governo
Dilma/PT está lavando as mãos
em relação a isso, porque ano que
vem, com as eleições deste ano,
o cenário político pode ser outro.

Como a última parcela da gratificação é em 2015, nossa negociação só seria retomada em 2016, e
é para lá que as nossas reivindicações, que são urgentes, estão sendo jogadas, para um contexto político incerto.
Por isso é fundamental que os
colegas participem da paralisação
no dia 15, reforçando a luta que
cresce entre os sindicatos da
Fenajufe e demais entidades de
servidores federais.
Na Assembleia também foram
eleitos os delegados para a ReuniãoAmpliada da Fenajufe, no dia
10, sendo aprovados os nomes de
Paulo Koinski e Daniel Ferreira

como titulares e o servidor aposentado Caio Teixeira como suplente.
Os servidores também fizeram um minuto de silêncio em
homenagem ao colega João Flávio Ribeiro, que foi um dos fundadores do nosso Sindicato unificado e faleceu em 14 de abril.
TODOS NOS DIAS 7 E 15!
Converse com seus colegas
de trabalho para se organizarem,
em seus locais de trabalho/prédios, e assim fazer acontecer a
luta. Ligue para o Sindicato e dê
o informe de seu setor ou cidade!

Reunião dos técnicos
será no dia 9
A próxima reunião para tratar exclusivamente de propostas
para os técnicos judiciários será
no dia 9 de maio, às 16 horas,
na frente do TRE-SC.
A data, que era dia 8, foi alterada por decisão da Assembleia
da semana passada. Estão sendo
preparados documentos para
subsidiar o debate.
A participação de todos é fundamental para enriquecer esse
debate!

Quadro Nacional de Mobilização
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DELIBERAÇÃO

Bahia

Em greve por tempo indeterminado desde o dia 29/4. Os servidores programaram a
realização de um ato no TRE no dia 7/5 (dia de encerramento do cadastro eleitoral) e
marcaram para o dia 8/5 a próxima assembleia geral
Em greve por tempo indeterminado desde o dia 29/4
Greve por tempo indeterminado a partir de 5/5, com assembleia para avaliação do
movimento no dia 7/5, quando será decidido a conveniência ou não da continuidade do
movimento
Paralisação de 24 horas em 9/5 com assembleia geral de avaliação do movimento
Assembleia geral dia 7/5 para discutir a greve por tempo indeterminado
Paralisação de duas horas no dia 7/5. Nova assembleia no dia 14 de maio para avaliar
o andamento do processo de mobilização nacional e o resultado da mesa de negociação, que está marcada para o dia 9 de maio com representantes do STF e tribunais
superiores
A greve por tempo indeterminado deve começar no dia 15 de maio
De 5 a 9/5, assembleias setoriais para discutir mobilização e greve
Paralisação dia 7 de maio, com a organização de um ato público em frente à sede dos
Cartórios Eleitorais da capital
Paralisação de 24 horas no dia 7 de maio. A data coincide com o último dia para o
cadastramento eleitoral, e assim haverá ato público em frente ao prédio dos cartórios
eleitorais em Belo Horizonte, das 12h às 14h do dia 7

Mato Grosso
Mato Grosso do Sul

Rio Grande do Sul
Alagoas
Rio de Janeiro

São Paulo
Maranhão
Sergipe
Minas Gerais

Atenção, Justiça do Trabalho: no dia 7, quarta-feira, também haverá reunião, às 17 horas, na
rampa do TRT, com a presença dos Assessores Jurídicos Pedro Pita Machado e Fabrizio
Rizzon, sobre questões específicas da JT, como Gratificação Judiciária, juros da URV e
corte de Funções, entre outros.
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