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TÁS INSATISFEITO
COM O SALÁRIO?
PARA NO DIA 29!
Nesta quinta-feira, 29, os servidores do
Judiciário Federal em SC fazem um novo
dia de Apagão nos locais de trabalho, com
paralisação de 24 horas. Também haverá
Assembleia Geral, às 17h, em frente ao
TRE, para avaliar o movimento e deliberar
sobre a Greve, repassar informes sobre a
campanha salarial e novidades da mesa de
negociação no STF.
O 2ºApagão será a oportunidade dos servidores mostrarem mais uma vez que a Greve do Judiciário cresce a cada dia e não cessará até que o Governo Dilma/PT e o STF
negociem a pauta de reivindicações, como
o direito à data-base, a reposição das per-

das salariais, que somam mais de 40%, o
arquivamento da PEC 59/2013 (Estatuto
do Judiciário) etc.
A direção do SINTRAJUSC está desde o
início da semana conversando com os servidores para convocar às atividades e esclarecer dúvidas sobre a pauta de reivindicações.
O Sindicato irá montar estruturas na frente do TRE, TRT, JF, prédio das Varas e dos
Gabinetes (Rio Branco). A partir das 15
horas iniciam as Reuniões Setoriais e, às
17 horas, todos se unem na Assembleia no
TRE. A luta é de todos. Venha você também!

Fortaleça a luta pela data-base!
Vamos nos organizar nos locais de trabalho!

GREVE... QUER MOTIVO?
A hora de mostrar a nossa insatisfação é agora. Se deixar
para 2015, com novo governo,
as negociações talvez comecem,
mas vão se arrastar para 2016.
Aí, como normalmente há
parcelamento, as parcelas irão
se estender para 2017, 2018,
2019... E isso se o governo realmente negociar em 2016! Não
dá para esperar!
Estudos mostram que a
carga tributária brasileira bateu
novo recorde em 2013 e fechou
o ano em 37,65% do Produto
Interno Bruto (PIB). Em
contrapartida, nossas perdas salarial somam mais de 40% até
abril de 2014. A considerar a
intenção do governo de negociar
somente em 2016, podemos
prever muito mais perdas, no
mínimo a inflação de 2015 e
2016, chegando até a 75%!
Além disso, estudo do
Sindifisco aponta a diferença do
avanço da inflação pelo IPCA de
1996 a 2013, que é de
206,64%, e a correção da tabela
do Imposto de Renda, em
89,96%, resultando em defasagem de 61,42%!
Motivos para a luta não
faltam, portanto. E quanto ao
Comunicado emitido pelo TRT-

SC, trata-se de medida burocrática. O Sindicato já vem
alertando os servidores para medida semelhante, que assinem o
ponto paralelo, fornecido pela
entidade no dia da paralisação,
procedimento que é habitual nas
paralisações e Greves. O foco
agora é a nossa luta, e quem já
fez sabe: foi só com ela que
conseguimos avançar na questão
salarial e na melhoria das condições de trabalho. Não é diferente agora!
LUTA NACIONAL
Além de sindicatos dos quatro estados onde servidores do
Judiciário Federal já estão em
Greve (Rio Grande do Sul,
Bahia, Mato Grosso e São Paulo), vários outros preparam atos
para esta semana, seguindo o
calendário aprovado na última
reunião ampliada da Fenajufe.
Alguns farão o ato no dia 28 e
outros no dia 29 de maio, com
expectativa de participação ainda maior de servidores do que
nas atividades anteriores.
A mobilização e a adesão à
Greve fazem aumentar a pressão
sobre o governo e sobre a cúpula do Judiciário e, por
consequência, aumentam as pos-

Facebook: Sintrajusc

sibilidades de conquistas para
toda a categoria. Foi graças à
mobilização de servidores, por
exemplo, que o STF recebeu
uma comissão da Fenajufe para
instalar a mesa de negociação
que está em curso. Essa força
demonstrada pela categoria precisa ser impulsionada cada vez
mais.
Na Bahia, o ato será no dia
29. No Mato Grosso a Greve também continua e está confirmada a
participação da categoria no ato
da próxima quinta-feira. Em São
Paulo, a semana está sendo
marcada por arrastões nos locais
de trabalho com o intuito de esclarecer dúvidas sobre a pauta de
reivindicações e convocar os servidores para as atividades preparatórias ao ato do dia 29.

No Rio Grande do
Sul, foi aprovada em
assembleia a realização de ato
público, no dia 28, com caminhada da Justiça Federal até o TRE
Duque. Nesta semana, estão sendo realizados arrastões para conversar com os colegas, em uma
ação de convencimento sobre a
importância da Greve, além de
convocação para a participação
no ato público. Com informações do Sintrajufe

Twitter: @sintrajusc
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