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Servidores do Judiciário
ganham 70% do que
recebiam em 2006
Os servidores do Judiciário Federal precisariam hoje de um reajuste salarial médio de 43,09%
para repor sua remuneração no patamar de junho
de 2006, quando foi aprovado o último Plano de
Cargos e Salários (PCS-3). O cálculo é do economista Washington Moura Lima. Em média, os
servidores recebem atualmente 70,47% do salário daquela época.
A inflação acumulada nesse período é de 57,76%,
segundo o Índice do Custo de Vida do Dieese (ICVDieese). Alguns preços, porém, subiram bem acima
desse percentual, como os de Alimentação (95,45%),
Educação (72,90%) e Assistência Médica (65,76%).
Até o salário mínimo subiu mais do que a inflação,
com 106,86% de aumento entre junho de 2006 e julho deste ano.
Já o salário dos servidores do Judiciário Federal
teve desvalorização média de 29,53% no período, de
acordo com os cálculos do economista.
Essa conta já considera as duas primeiras parcelas do reajuste de 15% concedido em 2012, após uma
greve unificada dos servidores federais. A última parcela desse reajuste está prevista para 2015, mas a

parcela deste ano, por exemplo, já foi quase totalmente corroída pela inflação de janeiro a julho
(4,84%, pelo ICV-Dieese).
Mobilização tem que crescer
Para reverter esse quadro, 8 estados já estão em
Greve por tempo indeterminado, mais 2 entram até
segunda e os demais articulam a forma de mobilização (há estados que estão fazendo dias ou horas de
paralisação) em Assembleias nessa e nas próximas
semanas (veja quadro no verso).
O objetivo é pressionar pela aprovação do substitutivo ao PL 6613/09, que atualiza os valores do último PCS. O projeto está parado na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.
Além de pressionar o STF a defender a aprovação do projeto na Câmara, os servidores se mobilizam para garantir que os recursos necessários à concretização do PL6613/09 sejam incluídos no Orçamento do governo federal para 2015, sem veto
da presidente Dilma Rousseff (PT). O Executivo tem
até o dia 31 para enviar a proposta orçamentária ao
Congresso.

Servidores se solidarizam
com grevistas da Eleitoral
No Ato realizado nesta segunda-feira, 18, no TRE, vários colegas usaram o microfone para apoiar os servidores grevistas da Eleitoral. É que naquele Tribunal a Administração, depois de uma reunião com os gestores na quintafeira passada, dia do início da Greve em SC, ameaçou grevistas com
FC ou CJ, os quais perderiam sua
função ou comissão se insistissem

na participação no movimento.
Colegas do TRT e da Justiça Federal fizeram questão de se manifestar em apoio e solidariedade os
servidores grevistas da Eleitoral,
destacando a necessidade de união
nesse momento em que a
mobilização é crucial para garantirmos reajuste.
As falas ressaltaram que muito
se fala da excelência da Justiça

Eleitoral brasileira, mas tal excelência não é mérito de máquinas,
e sim das pessoas por trás delas.
Ao final da Assembleia, os servidores acompanharam o Hino
Nacional e aplaudiram os grevistas. Ficou o recado a todos os colegas: quem não desceu precisa
descer, porque temos pouco tempo para pressionar pela aprovação
do reajuste via PL 6613/09.

Quadro de mobilização

Atividades de Greve

EM GREVE POR TEMPO INDETERMINADO
Distrito Federal - desde 06/08 e em processo de
ampliação e consolidação da greve. Haverá Atos dia
20, 21 e 22 no STF, Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão e no TJDFT Sede
Campinas (SP) – desde 14/08
Rio Grande do Sul – desde 14/08
Santa Catarina – desde 14/08
Mato Grosso – desde 18/08
Bahia – desde 18/08, com mais força na Justiça
Federal e Eleitoral
São Paulo – desde 20/08. Haverá Ato público no dia
21/08 (quinta-feira), às 12h, na porta do prédio sede
do TRE
Rio de Janeiro – desde 20/08

Rampa do TRT

GREVE A PARTIR DE 21/08
Rio Grande do Norte
GREVE A PARTIR DE 25/08
Piauí
Os demais estados estão fazendo novas Assembleias
nesta semana para deliberar sobre a paralisação

Facebook: Sintrajusc

16 horas:
Palestra sobre saúde
do trabalhador com o médico
do trabalho Roberto Ruiz

Entrada do TRE
14 horas:
Assembleia Setorial
dos servidores da Eleitoral

VENHA PARA A LUTA!
SEM PRESSÃO
NÃO TEM REAJUSTE!
Twitter: @sintrajusc
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