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Vamos definir as atividades para
8 DE JULHO - DIA NACIONAL DE LUTA PELA CARREIRA
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Daqui a três semanas os servido-
res do Judiciário Federal vão chamar
a atenção da sociedade para a luta
pelo Plano de Carreira. O dia 8 de
julho, conforme a decisão da Plenária
da Fenajufe, será de Mobilização em
todo o país.

Vamos debater e aprovar as ativi-
dades em duas ASSEMBLÉIAS GE-
RAIS EXTRAORDINÁRIAS. A
primeira, no dia 6 de julho, segun-
da-feira, às 17 horas, será na en-
trada do prédio da Justiça Fede-
ral. A segunda será na entrada do
prédio do TRT no dia 7 de julho,
terça-feira, às 13 horas.

Conforme foi deliberado na XV
Plenária Nacional da Fenajufe, reali-
zada nos dias 5, 6 e 7 de junho, em
Manaus, a categoria terá um calen-
dário bastante intenso neste e nos pró-
ximos meses. O objetivo é intensifi-
car as pressões pela conquista do Pla-
no de Carreira do Judiciário Federal.

É importante lembrar que estão na
mesa dois projetos, o nosso, aprova-

do na Plenária, e o da Comissão In-
terdisciplinar do STF, composta por
representantes dos tribunais superio-
res, dos conselhos de justiça e do
TJDFT e pelos coordenadores da
Fenajufe Ramiro López e Roberto
Policarpo. Os dois projetos estão dis-
poníveis na página do SINTRAJUSC.

O nosso projeto foi construído de
forma coletiva, desde os Estados, onde
os servidores apresentaram propos-
tas aos seus Sindicatos, até a instân-
cia nacional, em Reuniões Ampliadas
e na Plenária de Manaus.

Já o projeto da Comissão Interdis-
ciplinar do STF, cuja minuta tem 36
artigos, depende da correlação de for-
ças, que pende para o lado da Admi-
nistração. São 9 contra 2! Por isso é
hora de a categoria se organizar para
arrancar dali o melhor projeto possí-
vel. Depois a briga muda de lugar: vai
para os tribunais superiores, o CNJ e,
enfim, ao Congresso Nacional. A nos-
sa mobilização, portanto, precisa co-
meçar já e crescer cada vez mais.
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Reunião Ampliada está
marcada para agosto

A Plenária da Fenajufe também
aprovou o indicativo de paralisação
para o dia 14 de agosto. Nestes dois
meses os servidores vão se organizar
e, com o final do trabalho da Comis-
são do STF, será possível saber em
que tipo de terreno estamos pisando.
Essa avaliação será feita na próxima
Reunião Ampliada da Fenajufe, inici-
almente prevista para ocorrer nos dias
9 e 10 de agosto, mas adiada para os
dias 15 e 16 de agosto, em Brasília.

A Reunião será de caráter delibe-
rativo, pois terá o objetivo de aprovar
o Plano de Lutas debatido na Plená-
ria de Manaus e também avaliar a pa-
ralisação do dia 14 de agosto nos Es-
tados. De acordo com a diretoria da
Fenajufe, os servidores reunidos na
Capital Federal também irão definir o
novo calendário de lutas pelo Plano
de Carreira.

Com informações da Fenajufe
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SINTRAJUSC

NOTÍCIAS

GrevedosPrevidenciários
arrancanegociação

Lutanoserviçopúblico

O Ato Unificado dos Previdenciá-
rios no dia 19 de junho, em Florianó-
polis, obteve uma grande vitória. Os
servidores, que estão em Greve des-
de o dia 16, concentraram-se em fren-
te à Gerência Regional Sul do INSS
na Capital, fechando a rua com fai-
xas, balões e fitas. Eles distribuíram
carta à população e dialogaram com
quem passava em frente à Gerência
explicando os motivos da Greve. O
resultado foi que os trabalhadores
conseguiram uma audiência com a
Gerência Regional Sul do INSS.

A audiência iniciou com a exposi-
ção dos representantes do três esta-

dos do Sul sobre os motivos que leva-
ram a categoria a deflagrar a Greve.
Eles falaram sobre os problemas en-
frentados nas agências da Previdên-
cia Social, com a falta de servidores,
a lentidão dos sistemas, a falta de se-
gurança, o assédio moral praticado
pelas chefias, o adoecimento cada vez
maior dos trabalhadores e conseqüen-
temente as licenças e afastamentos
por motivos de saúde, o grande nú-
mero de servidores que estão e/ou vão
se aposentar e a falta de concursos
públicos.

A decisão de entrar em Greve foi
devido ao descumprimento de um

acordo com o governo federal assi-
nado em 2005, com o término da gre-
ve dos servidores. No acordo, o go-
verno prometia discutir a regulamen-
tação da Carreira dos trabalhadores,
as condições de trabalho, a carga ho-
rária, entre outras medidas. No en-
tanto, o governo não cumpriu o que
prometeu e no dia 25 de maio baixou
a Resolução nº 65, aumentando a car-
ga horária dos trabalhadores do INSS
de 6 horas para 8 horas e reduzindo
os salários dos servidores que opta-
rem por fazer 6 horas. 

Fonte: Sindprevs/SC

Na Era FHC, servidores do Judiciário mostraram capacidade
de organização e de luta e conseguiram o PCS2; agora, com
o pagamento da última parcela do PCS3 e sem reajustes à
vista, é hora de implementar a bandeira do Plano de Carreira

Outrotempo,
mesmanecessidadedeluta

A próxima reunião entre Diretores
e Secretários-gerais do Poder Judiciá-
rio e representantes da Comissão In-
terdisciplinar do STF que discute o Pla-
no de Carreira será no dia 26 de julho.
Serão avaliadas, entre outras, as pro-
postas de tabela salarial que foram cons-
truídas a partir da necessidade de equi-
paração com carreiras do Poder Exe-
cutivo, que já tiveram seus novos ven-
cimentos garantidos a partir de 2010.

Próximareuniãocom
diretoresgeraisserá

nodia26

A FENAJUFE e o SINTRAJUSC
estão engajados na construção da I
Conferência Nacional de Comunica-
ção (Confecom). Temas fundamen-
tais para o país estarão em jogo nesta
Conferência. Quer saber mais?
Acesse a página da Federação e as-
sista o vídeo no link à direita do menu.


