
Terça-feira, 05 de março de 2013

Assembleia debate propostas de
SC para Congresso da Fenajufe

                                                            Nº 1159

Quinta-feira, dia 7 demarço, na rampado TRT. Todos lá!

A Assembleia no dia 7 de março, quinta-feira, às
16 horas, na rampa do TRT,  debaterá as propostas da
delegação de Santa Catarina a serem apresentadas no
8º Congresso da Fenajufe, em Caeté, Minas Gerais,
de 26 a 30 de abril.

A diretoria indica, entre outras propostas, que a
categoria vote na desfiliação da Fenajufe da CUT por
sua postura de blindagem do governo Dilma (PT),
como é o caso da recusa da Central de participar da
campanha pela revogação da Reforma da Previdên-
cia de 2003.  Não é à toa que a CUT e a Força Sindi-
cal participam (dividem cargos) no Ministério do
Trabalho e Emprego.

Defenderemos também a luta unitária do conjun-
to do funcionalismo público federal pelo direito aos
reajustes anuais de salários, com data-base em maio.
Outra luta será pelo fim do fator previdenciário para
as aposentadorias, mas sem aceitar a manobra de
substituir a fórmula atual por fórmulas de soma de
idade com tempo de serviço, como é a proposta de
algumas centrais sindicais que defendem o fator 85/
95.

Por ele, o trabalhador receberá seus proventos in-
tegrais somente quando a soma da idade com o tempo
de contribuição for de 85 para a mulher e 95 para o
homem. O governo já ensaia aceitar essa formulação
para poder elevá-la nos próximos anos para 95/105.

VEJA OUTRAS PROPOSTAS A SEREM DE-
BATIDAS NA ASSEMBLEIA:

-Participar ativamente da campanha pela anulação
da Reforma da Previdência;

-Pelo fortalecimento da unidade dos servidores
públicos via fortalecimento da Coordenação Nacio-
nal das Entidades de Servidores Federais (CNESF);

-Pela saúde do trabalhador com o questionamento
de como as três Justiças estão aplicando as metas,
estatísticas, prazos, novas tecnologias, padrão de lo-
tações mínimas e o assédio moral para o servidor
dar cada vez mais conta de inúmeras tarefas, intensi-
ficação do ritmo do trabalho etc.  Esse quadro é bem
preocupante para o SINTRAJUSC que, cotidianamen-
te, nas conversas com os colegas nos setores, vê essa
realidade piorando, com servidores de todas as ida-
des se queixando do ritmo/quantidade/prazo de tra-
balho.  Para piorar, é comum ver vários colegas afli-
tos com a possibilidade de terem seus vencimentos
reduzidos com a extinção de FCs via  resolução 63
do CSJT, que está sendo aplicada na Justiça do Tra-
balho;

-Contra a privatização das aposentadorias via
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orçamento nesta terça-feira

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE

 ASSEMBLEIA GERAL DO SINTRAJUSC

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Fe-
deral no Estado de Santa Catarina -
SINTRAJUSC, pela sua Diretoria Executiva, em
conformidade com os arts. 38 e 45 do seu Esta-
tuto Social, faz saber a todos os servidores
filiados da Justiça Federal, Justiça Eleitoral e
Justiça do Trabalho, que no dia 7 de março do
ano de 2013, às 16 horas, na rampa do Tribunal
Regional do Trabalho da 12ª Região, será reali-
zada ASSEMBLEIA GERAL com a seguinte pau-
ta: a) Informes; b) Utilização do Fundo de
Mobilização e Luta; c) Debate e votação sobre
a proposta de desfiliação da Fenajufe da CUT e
demais propostas de luta a serem encaminhadas
no Congresso da Fenajufe (campanha contra a
Reforma da Previdência e pela reposição anual
(data-base); d) Eleição dos delegados para o 8º
Congrejufe, em Caeté, Minas Gerais, de 26 a
30 de abril de 2013.

Florianópolis, 01 de março de 2013

Diretoria Executiva do SINTRAJUSC

Funpresp (Fundação de Previdência Complementar
do Servidor Público Federal);

-Contra o projeto lei que congela os salários por
dez anos (PL 549/09);

-Contra o projeto que cria o ACE - acordo coleti-
vo especial - que permite às categorias regidas pela
CLT fazerem acordos que possam rebaixar ou
"flexibilizar" os direitos mínimos garantidos na Cons-
tituição.  Os servidores federais já viram esse filme
antes. Se "flexibilizarem" os direitos dos trabalhado-
res celetistas, logo poderão fazer o mesmo com os
do serviço público, alegando, incluive, que somos
"privilegiados" por mantermos os direitos antigos.
Vamos afirmar que somos oposição de luta ao Go-
verno Dilma e seus ataques contra o serviço público
e seus trabalhadores, bem como aos ditos partidos
de oposição que têm o mesmo programa de ataques
aos direitos e que votam sempre em conjunto com a

base governista na entrega do setor público à inicia-
tiva privada, como foi o caso dos Hospitais Univer-
sitários com a criação da EBSERH (uma organiza-
ção "social" para gerir, com dinheiro público, os Hos-
pitais Universitários;

-Contra qualquer discriminação de gênero, raça e
orientação sexual;

Temos pela frente muitas lutas e é necessária
muita unidade e organização para lutar em defesa de
nossos direitos e conquistas.

Vamos todos participar da Assembleia
desta quinta-feira, dia 7 de março, às 16
horas, na rampa do TRT, debater e apro-
var um programa de luta e eleger uma
delegação comprometida com as propos-
tas da categoria!

O Congresso Nacional se reúne nesta terça-
feira, às 19 horas, para analisar os vetos da
presidente Dilma à Lei 12.734/12, que
redistribui os royalties do petróleo para todos os
estados, o Distrito Federal e os municípios.
Em seguida, se possível na mesma sessão, os
parlamentares votarão o Orçamento de 2013
(PLN 24/12).
Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal
(STF) derrubou a liminar do ministro Luiz Fux
que obrigava o Parlamento a votar em ordem
cronológica os mais de três mil vetos presiden-
ciais que aguardam apreciação há mais de dez
anos, antes de analisar o veto à lei que criou
novas regras para a partilha dos royalties.
O placar do julgamento, que não tratou do méri-
to, foi de seis votos a quatro.
O STF resolveu aguardar a aprovação do Orça-
mento Geral da União para só então pagar o
reajuste aprovado aos servidores no fim de
2012.
Fonte: Agência Câmara


