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Cansada de promessas,
categoria retoma luta
O Sintrajusc fará Assembleia nesta quarta-feira, 18/5, às 13h30, na rampa do TRT-SC (Esteves
Júnior).
O 18 de maio marca o Dia Nacional da Indignação
dos Servidores do PJU e MPU pela Reposição Salarial - Dia Nacional de Lutas, diante do impasse verificado na tramitação dos projetos e do clima de incertezas que se instala com a posse do governo
Temer. Serão realizadas assembleias, atos e paralisações nos estados, com retomada de mobilização
em toda a categoria.
O governo interino anunciou sexta-feira (13/5)
que vai honrar os acordos de reajuste dos servidores
construídos no governo de Dilma Rousseff. O anúncio foi feito pelo novo ministro do Planejamento,
Gestão e Orçamento, Romero Jucá, em entrevista
coletiva sobre a revisão da meta fiscal.
Dentre os acordos alcançados está o PL 2648/15,
que trata da reposição de parte das perdas salariais
dos servidores do Judiciário Federal. Negociado entre os líderes partidários e o presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, há duas semanas, o projeto tramita em regime de urgência e aguarda votação pelo plenário da Câmara.

A aprovação do PL 2648/15 enfrenta resistências de alguns partidos na Câmara dos Deputados, mas
tem o apoio de algumas lideranças partidárias, reiteradas em contatos com os coordenadores da Fenajufe. Outro projeto que tramita na Câmara dos Deputados e que também recebeu atenção do novo governo
foi o que reajusta os salários dos Juízes Federais e
ministros do STF.
Na luta pelos 13,23%
Apesar da fala de Jucá, os servidores precisam se
manter mobilizados. Os Atos de quarta também buscam defender a manutenção do reconhecimento e
pagamento dos 13,23%, já implementados para grande
parcela da categoria. Os servidores buscam assegurar o imediato cumprimento de todas as decisões que
reconheceram o direito nos Tribunais Superiores,
Conselhos e Tribunais Regionais. A categoria ainda
vai se manifestar contra o PLP 257/16, que faz parte
do pacote de ajustes do governo e promove um ataque frontal aos servidores públicos das três esferas
(federal, estadual e municipal) com o risco de congelamento de salários, aumento da cota previdenciária e possibilidade de desligamento funcional.

ASSEMBLEIA GERAL
Quarta, 13h30, na rampa do TRT
O transporte sairá da Justiça Federal às 13h10

Ato contra “tesourada” na JT
A Assembleia desta quarta tem como pontos de
pauta também a realização do Congresso do
Sintrajusc, previsto para agosto, e o Ato Público,
marcado para 24 de maio, chamado pela Administração do TRT-SC em defesa da Justiça do Trabalho. A
grave situação da JT catarinense foi alvo de matéria
da edição de final de semana do jornal Notícias do
Dia.
O Sintrajusc vem há tempos insistindo que o TRTSC tenha posição mais crítica, perante as instâncias
superiores, em relação a temas como redução das
metas e da jornada de trabalho. O que se vê nos últimos anos, porém, é um movimento no sentido de o
Tribunal estar à frente no que se refere ao atendimento das cobranças dos Conselhos, às vezes sendo
"mais real do que o rei", como foi o caso da apressada implantação do PJe-JT.
Agora os cortes orçamentários atingem em cheio
o Tribunal, apesar da obediência ao que foi imposto

pelos Conselhos. E, a considerar que os magistrados
tiveram reajuste e ganharam o polpudo auxílio moradia, os mais penalizados serão mesmo os servidores, sobre os quais está sendo colocado o fardo
maior da redução orçamentária.
Vale lembrar que o agora ministro da Saúde do governo Temer, Ricardo Barros, foi quem apunhalou o
orçamento da Justiça do Trabalho. Foram menos 90%
na verba de investimento e 30% nas verbas de custeio,
sendo que esse último índice chegou a ser 50%, mas
foi amenizado após negociações. "Como a Justiça do
Trabalho não tem se mostrado cooperativa, vamos apresentar um corte mais significativo para eles (sic), para
que eles reflitam um pouco que não tem cabimento o
Brasil ter 3,5 milhões de processos e 50 mil funcionários para cuidar de demandas trabalhistas", disse
Barros à Comissão Mista de Orçamento. Agora, já disse que o tamanho do SUS precisa ser revisto. Foi completar o serviço na Saúde.

AÇÃO DOS 14,23% (13,23%)

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL
DO SINTRAJUSC

Prazo para ajuizamento
termina dia 30/6
Vai até 30 de junho o prazo para ajuizamento da
segunda ação ordinária de representação processual em que o Sintrajusc pleiteia a concessão do
percentual de 14,23% sobre a remuneração,
proventos e pensões dos representados.
O número da ação é 007501397.2015.4.01.3400 e o andamento processual
pode ser acessado pelo site da JFDF:
www.jfdf.jus.br.
Os servidores que têm interesse em ingressar
com esta ação e ainda não o fizeram devem acessar
o link próprio na página do Sindicato e baixar a procuração, preenchê-la e entregar no Sindicato.
AS PROCURAÇÕES PODEM SER BAIXADAS
NO SITE DA ENTIDADE
(www.sintrajusc.org.br), À DIREITA DA PÁGINA, ONDE
ESTÁ O ÍCONE AO LADO
(EM VERMELHO NO SITE):

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 18 de Maio do ano
de 2016, quarta-feira, às 13h30 horas, na rampa
do TRT-SC (rua Esteves Júnior), com os seguintes
pontos de pauta:
1) Informes;
2) PL 2648;
3) Ação dos 14,23%;
4) Ato da Justiça do Trabalho;
5) Congrejusc.
Florianópolis, 13 de Maio de 2016
Diretoria Executiva do Sintrajusc
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