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CORREGEDOR -GERAL DO TST
DECLARA APOIO AO PCS
EM SANTA CATARINA
O corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Antônio José de Barros Levenhagen, em reunião
com o SINTRAJUSC, representado pelo coordenador geral do Sindicato, Sérgio Murilo de Souza,
declarou apoio ao nosso PCS, e se manifestou contrário à postura das associações de magistrados que,
em 2009, se posicionaram contra o nosso projeto.
O ministro Levenhagen mostrou-se ciente da grave situação de defasagem salarial vivida pelos servidores do Judiciário.
O coordenador do SINTRAJUSC solicitou
para que o TST realize um estudo a fim de nacionalizar o plano/assistência Saúde dos servidores. Foi reivindicado também o aumento do
número de cargos/servidores, já que há grave
problemas de falta de funcionários em inúmeras
varas, gabinetes e outros setores do Judiciário.
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Murilo ressaltou que a lotação padrão das unidades
judiciárias deve ser vista como mínima, e não como
teto”, afirmando ainda que, os casos de afastamentos
por mais de 60 dias, não podem ser contados para efeito
de lotação; porém, sem prejuízo ao servidor afastado.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESTADUAL
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 no dia 23 de maio de 2012,
QUARTA-FEIRA, às 13h30min, na rampa do TRT, em Florianópolis, que discutirá a seguinte pauta:
-INFORMES;
-MOBILIZAÇÃO PELA APROVAÇÃO DO PCS;
-ELEIÇÃO DOS DELEGADOS PARA A REUNIÃO AMPLIADA DA FENAJUFE DIA 26 DE MAIO.
Florianópolis, 17 maio de 2012.
Diretoria Executiva

SERVIDORES FEDERAIS DE SC
PROTESTARAM
NO DIA NACIONAL DE LUTAS

Ato foi no Ticen, em Florianópolis (Foto: Tina Braga/Sintrajusc)

O dia chuvoso que marcou ontem a capital catarinense, não foi motivo para diminuir a indignação
dos servidores públicos federais diante da política
de reajuste zero imposta pela presidente Dilma para
algumas categorias do funcionalismo federal. Servidores de vários setores , como do Judiciário Federal,
professores da UFSC, funcionários do IBGE, da
Cultura, da Agricultura, do IFSC e outros compareceram ao ato do Dia Nacional de Luta Unificada
dos servidores públicos federais (SPFs) e que, aqui
em Florianópolis, foi realizado em frente ao TICEN.
Os servidores distribuíram uma carta aberta à
população denunciando a falta de revisão salarial, o
sucateamento do serviço público e o descaso do Governo Dilma com os servidores e, consequentemente,
com a população, ao não valorizar o funcionalismo.
Pelo SINTRAJUSC, o coordenador Sérgio
Murilo falou no ato contra a política de arrocho salarial do Governo Dilma e da entrega de
47% do Orçamento da União para os banqueiros e especuladores com o pretexto de pagar
juros e serviços das dívidas interna e externa.
Colegas de outros setores do serviço federal, que
estiveram presentes ao ato, também chamaram atenção para a debilidade da saúde do servidor público,
que amarga uma situação de estresse e doenças decorr
entes da defasagem salarial e sobrecarga de trabalho.
SALÁRIOS CONGELADOS- Há seis anos os

servidores do Judiciário Federal estão com os salários congelados, e há dois estão na expectativa de
terem o seu PCS aprovado na Câmara. No entanto,
esbarram numa manobra frequente dos partidos da
base governista, tendo à frente a bancada do PT, de
esvaziar as sessões da Comissão de Tributação e Finanças da Câmara, e não permitir quórum
para a aprovação do projeto de lei 6613/2009
- que garante a implementação do PCS e a revisão salarial dos servidores do Judiciário Federal.
PRECISAMOS AVANÇAR- Há grande pressão
da categoria para reverter esta situação. O calendário
aprovado pela 17ª Plenária da Fenajufe aponta para
uma forte greve! Já estamos vendo manifestações
de apoio ano nosso PCS vindas das presidências do
STF e TSE, além do parecer do Procurador Geral
da República. Aqui em Santa Catarina, temos que
apostar na nossa mobilização para, junto com os
companheiros dos outros estados, conquistar o PCS.
Na próxima quarta-feira, 23 de maio, será realizada uma assembleia geral, que terá como pauta a
intensificação pela aprovação do PCS.

Participe e faça parte da luta!
Vamos cobrar do Governo Dilma
mais respeito e dignidade aos servidores do Judiciário Federal.

