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Dia 30, Ato/Assembleia no TRE
para aprovação do PCS

EDITAL DE  CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL

Pelo presente Edital, a Diretoria Executiva do
Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciá-
rio Federal no Estado de Santa Catarina
(SINTRAJUSC), conforme estabelece o artigo
38 do Estatuto Sindical, faz saber aos trabalha-
dores do Judiciário Federal de Santa Catarina
que será realizada ATO/ASSEMBLEIA GERAL
no dia 30 de maio do ano de 2012, quarta-feira,
às 16 horas, no TRE da Capital, com os seguin-
tes pontos de pauta:

1 - Mobilização pelo PCS;
2 - Utilização do Fundo de Mobilização e Luta;
3 - Discussão e deliberação sobre a comissão
de planejamento estratégico do TRT.

Florianópolis, 25 de maio de 2012

Coordenação Geral do SINTRAJUSC

Apesar das promessas de movimentação do novo pre-
sidente do STF, ministro Ayres Britto, de negociar a apro-
vação do PCS com o Executivo e o Legislativo, os servi-
dores do Judiciário sabem que isso não irá resolver o
impasse na aprovação do Plano. A Reunião Ampliada da
Fenajufe realizada sábado em Brasília (veja no verso)
reuniu representantes de 25 sindicatos estaduais do Judi-
ciário Federal e do MPU e indicou Greve para o dia 13 -
por tempo indeterminado ou prazo determinado. Isso fi-
cou para ser debatido nos estados e avaliado em uma
reunião entre representantes dos Sindicatos e a federa-
ção no dia 6, em Brasília.

Santa Catarina irá começar a debater seu papel nesta
luta no Ato/Assembleia no dia 30 de maio, quarta-feira,
às 16 horas, no TRE da Capital. Em ano eleitoral, é sim-
bólico que o maior número possível de servidores se una
na frente da Justiça Eleitoral para cobrar um reajuste cuja
definição se arrasta há quase quatro anos.

Um elemento importante definido na Reunião Ampliada
foi a importância de unir forças com os demais servidores.
"Se a gente tem a oportunidade de fazer uma Greve em
conjunto com o funcionalismo federal depois de dez anos,
por que perder essa oportunidade?", perguntou Paulo Fal-
cão, diretor da Fenajufe e do sindicato de Alagoas (Sindjus-
AL). O indicativo de 13 de junho será levado pela Fenajufe
à Plenária Nacional dos servidores públicos federais,
convocada pela Cnesf, a coordenação do setor.

LUTA CONJUNTA
Será a primeira participação da Fenajufe na Cnesf após

a decisão da plenária de São Luis, no início de maio, de
retornar a este fórum. O conjunto do funcionalismo tem
como referência para início da greve o dia 11 de junho,

data que pode ser redefinida. Os docentes das univer-
sidades federais já estão paralisados desde 17 de maio.
Outros setores preparam a Greve. Ficou claro, nas fa-
las da Reunião Ampliada, que o movimento precisa ser
construído, e agora com a força de outras categorias
do funcionalismo público. Por isso, nesta quarta-feira,
venha para o Ato/Assembleia no TRE às 16 horas. An-
tes disso, às 15 horas, os servidores da Justiça do Tra-
balho farão manifestação e Reunião Setorial na frente
do TRT. Com informações do Sintrajud



Ampliada da Fenajufe indica unificação
commovimento dos Servidores Públicos Federais
A necessidade da construção da Greve em todo o

país para garantir a aprovação dos PLs 6613/09 e
6697/09 (PCSs do Judiciário e MPU) foi a principal
conclusão da Reunião Ampliada da Fenajufe realizada
no sábado, 26 de maio, em Brasília.

Após fazer uma ampla avaliação sobre o quadro
de mobilização nos estados, a partir das atividades pro-
movidas pelos sindicatos nos dias 9 e 17 de maio (dias
nacionais de luta da categoria) e também das
Assembleias que discutiram a deflagração do movi-
mento grevista, os delegados da Ampliada aprovaram
um calendário de mobilização que indica uma nova data
para a Greve dos servidores do Judiciário Federal e
do MPU: o dia 13 de junho.

Com essa decisão, a Fenajufe vai indicar às demais
entidades nacionais dos servidores públicos federais,
que se organizam no Fórum Nacional de Entidades dos
SPFs, a mudança da data da Greve unificada do fun-
cionalismo do dia 11 de junho para o dia 13 de junho.

JORNADA DE MOBILIZAÇÃO PELO PCS
NO DIA 30

O dia 30 de maio, indicativo aprovado na XVII
Plenária Nacional da Fenajufe, no Maranhão, conti-
nua no calendário nacional da categoria como um dia
de jornada de mobilizações pelo PCS. Neste dia, al-
guns estados promoverão paralisações, como é o caso
do Rio Grande do Sul, São Paulo, Alagoas, Maranhão,
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba e Espírito San-
to. Em Santa Catarina e em outros estados, haverá
Ato/Assembleia em frente ao TRE.

SINDICATO PROMOVE
ENCONTRO COM APOSENTADOS

Os aposentados da base do SINTRAJUSC en-
contram-se nesta terça-feira, 29, às 16 horas, com a
seguinte pauta: informes e eleição de delegados para o
2º Encontro Nacional dos Aposentados da
FENAJUFE-CONAP.

REUNIÃO COM OS AGENTES DE
SEGURANÇA SERÁ NO DIA 31

A Coordenação do SINTRAJUSC irá fazer reu-
nião com os Agentes de Segurança no dia 31 de maio,
às 13 horas, na sala dos motoristas, para conversar
sobre o TAF e escolher uma comissão que, junto com
o Sindicato, irá discutir o assunto com a Diretora Ge-
ral do Tribunal.

Confira o calendário aprovado na Reunião

30/05 - Jornada Nacional de Mobilização pelo
PCS
05/06 – Marcha Nacional dos SPFs em Brasília
e Plenária do Fórum Nacional de Entidades
06/06 - Pressão na CFT e reunião da Fenajufe
com um representante de cada sindicato de base
13/06 - Indicativo de Greve nacional unificada
05/07 - Apagão na Justiça Eleitoral

REUNIÃO SOBRE A AÇÃO
DA GRAT. JUD. NESTA TERÇA

Servidores do TRT: no dia 29 de maio, ter-
ça-feira, às 18 horas, haverá reunião no TRT.
Ponto de pauta: informações sobre a Ação da

Gratificação Judiciária.


