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Hoje tem Eleição para
a Diretoria do SINTRAJUSC
Os servidores filiados ao SINTRAJUSC elegem hoje a nova Direção da entidade para os próximos
três anos. A votação inicia às 9 horas e encerra às 17 horas. A posse será no dia 7 de dezembro. Neste
ano, a eleição tem chapa única: "Unidade na Luta". Veja a nominata e participe!
COORDENADORES GERAIS
Paulo Roberto Koinski-JF
Edson Ricardo Régis-JE
Sérgio Murilo de Souza-JT

COORDENADORES REGIONAIS

COORDENADORES EXECUTIVOS
Coord. de Finanças e Patrimônio:
Ricardo Koneski-JT
Manoel Prazeres-JF
Coord. de Cultura, Promoção Social e Esporte:
Edmilson Silva da Rosa-JF
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Coord. para Assuntos de Saúde do Servidor:
Claudia Bettoni-JT

Região Planalto:
Marco Antonio Madruga-JT

Região Norte:
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01/12 - Assembleia , às 16h, na JT

Na Semana de Conciliação, servidores
devem mostrar que a meta é o PCS
Os servidores do Judiciário Federal terão, na
próxima semana, mais um espaço para mostrar à
cúpula do Judiciário Federal sua indignação com
a demora nas negociações para aprovar o PL 6613/
09, o PCS. Trata-se da 6ª edição da Semana Nacional de Conciliação, organizada pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça), de 28 de novembro a
2 de dezembro, em todo o país. O SINTRAJUSC
terá ASSEMBLEIA GERAL na quinta-feira, dia 1º
de dezembro, às 16 horas, na rampa do TRT, na
Capital, para debater a mobilização.
Esse é um momento importante para a luta dos
trabalhadores, uma vez que bancos como Itaú e
Santander, que lucram milhões de reais anualmente, todo ano figuram entre os principais litigantes
neste evento. No entanto, embora os números
apresentados pelo CNJ sejam "bonitos", a Semana
de Conciliação esconde uma dura realidade, funcionando, de fato, como um balcão de negócios
em que o Poder Judiciário, que deveria resguardar os direitos dos trabalhadores, atua como um
indutor para que a classe trabalhadora abra mão
dos seus direitos em favor dos patrões que, exata-

mente por contarem com a Semana de Conciliação, negam os direitos dos trabalhadores.
A Semana Nacional de Conciliação será uma
ótima oportunidade para toda a categoria demonstrar a força de sua mobilização e o grau de indignação com a falta de uma atitude incisiva da cúpula do Judiciário para negociar, junto ao Executivo, um acordo que garanta a aprovação do PCS.
Além disso, devem mostrar, por meio das diversas atividades de mobilização a serem realizadas,
que os servidores não aceitam mais as metas impostas pelo CNJ e querem a valorização da carreira, há cinco anos sem reajuste salarial.
A Fenajufe orienta que na semana todos os sindicatos utilizem um mesmo mote, para que seja,
de fato, uma campanha nacional. Por isso, a frase
sugerida é: "Conciliação zero: a meta é o PCS!".
Em alguns estados, como em São Paulo e na
Paraíba, os servidores já decidiram que vão atuar
para buscar "inviabilizar" a Semana, uma vez que
mais uma semana se encerra sem que um acordo
para votar o PCS seja efetivamente fechado. Da
Fenajufe

Categoria retoma hoje atividades de pressão
As pressões sobre os parlamentares para garantir a previsão orçamentária do PCS do Judiciário e o do MPU na LOA de 2012 foram retomadas nesta terça-feira, 29, por dirigentes da Fenajufe e representantes dos sindicatos. À tarde, os
servidores estiveram no Congresso, onde entregaram carta aos parlamentes que integram a Comissão Mista de Orçamento (CMO) pedindo que
aprovem a emenda da CCJ da Câmara, prevendo
valores para o pagamento, em 2012, de duas parcelas dos PCSs.
Na carta, os servidores explicam que "o objetivo desta correspondência é solicitar o apoio de
V.Exa. para a aprovação na Comissão Mista de
Orçamento da emenda da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara, seja recomendando ao Relator-Geral do Orçamento, deputado

Arlindo Chinaglia (PT/SP), que a acate, seja votando pela sua aprovação, na hipótese de rejeição
pelo relator-geral".
O texto ressalta, ainda, que "o atraso na aprovação dos projetos referidos decorre de uma série
de mal-entendidos, tanto do Poder Judiciário e do
Ministério Público, quanto do Poder Executivo,
que não se entendem quanto ao cumprimento da
garantia constitucional de autonomia financeira e
orçamentária desses poderes e órgãos".
Nesta quarta-feira, 30, os servidores voltarão
ao Congresso para acompanhar a sessão da CFT
(Comissão de Finanças e Tributação) da Câmara e
da CMO. Eles manterão os trabalhos de pressão
junto aos parlamentares, visando garantir apoios à
inclusão dos valores dos PCSs no Orçamento do
ano que vem. Da Fenajufe

