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Federais se articulam
para campanha salarial

Nº 1190

ÀS 16H, NA ENTRADA DO TRE
VENHA DEBATER REENQUADRAMENTO, 6 HORAS, PONTO
ELETRÔNICO NO TRE E ELEGER DE DELEGADOS PARAA

REUNIÃO AMPLIADA DA FENAJUFE!

ASSEMBLEIA HOJE

O Fórum de Entidades dos Ser-
vidores Públicos Federais reuniu-
se no dia 29 em Brasília e discu-
tiu a necessidade de, ainda em
2013, iniciar os preparativos da
campanha salarial 2014, realizan-
do uma reunião ampliada no pró-
ximo dia 13/11. O objetivo dessa
reunião é integrar as entidades de
base no processo de rearticulação
dos fóruns estaduais e de prepara-
ção das atividades aprovadas para
o início do próximo ano.
A reunião também reforçou a

necessidade do fortalecimento do
Fórum de Entidades para a organi-
zação da campanha salarial e para
isso foi definido um calendário de
lutas unificado para derrotar as po-

líticas do governo Dilma/PT no
próximo período.
Além disso, a reunião aprovou

enviar, ainda neste ano, carta aos
líderes dos partidos e presidentes
da Câmara e Senado colocando as
dificuldades que os servidores ti-
veram para o cumprimento dos
acordos e solicitando audiência.
Outra deliberação foi a elaboração
de cartaz de lançamento da cam-
panha salarial 2014 e de um jornal
agitativo que apresentará, de for-
ma geral, a situação dos setores do
funcionalismo público federal,
como educação, judiciário, execu-
tivo, entre outros. Ficou definida
a necessidade de fazer uma cam-
panha contra o Funpresp.

A reunião ainda aprovou a par-
ticipação nas atividades organiza-
das pela auditoria cidadã da dívida
como o Seminário internacional
que ocorrerá no mês de novembro
e reafirmou a inclusão na pauta de
reivindicações da antecipação da
última parcela do reajuste de
15,8% para janeiro de 2014. Par-
ticiparam da reunião onze entida-
des, entre as quaisAndes,Assibge,
Asfoc, Condsef, CSP Conlutas,
Fasubra, Fenajufe, Polícia Federal
e Sinasefe.

Luta unificada para garantir
direitos
A Coordenação Nacional das

Entidades de Servidores Federais
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(Cnesf) também reuniu-se no dia
29 para avaliar as lutas e aprovar o
calendário de atividades. Após as
entidades apresentarem os infor-
mes das atividades que estão rea-
lizando e do processo de negocia-
ção de suas pautas específicas, fi-
zeram avaliação de conjuntura,
constatando, de forma positiva, as
manifestações ocorridas no mês
de junho, as paralisações de 11 de
julho e de 30 agosto convocadas
pelas centrais.
Este tem sido um ano de muitas

lutas, vale lembrar a greve dos ban-
cários, correios e petroleiros, além
de uma série de greves que seguem
acontecendo, como nas universida-
des estaduais do Ceará, professo-
res do Piauí e a forte greve dos pro-
fessores do Rio de Janeiro.
No entanto, a repressão e a cri-

minalização desses movimentos
também têm sido muito forte tan-
to por parte dos governos estadu-
ais e federal, como pela mídia que
desqualifica o direito dos trabalha-
dores e da população em geral fa-
zer suas reivindicações e protestos.

Também foi constatado que o
governo tem atuado em várias
frentes buscando garantir os in-
teresses dos empresários, abrin-
do mercado para o capital como
foi o caso da criação do Funpresp
e mais recentemente com o Lei-
lão de Libra da Petrobrás.
Além disso, existem vários

projetos tramitando no Con-
gresso Nacional que visam tão
somente retirar direitos dos tra-
balhadores públicos como é o
caso do anteprojeto que busca
acabar com o direito de greve e
que tramita no Senado e a PEC
190/07 que vem para retirar di-
reitos dos servidores do Judici-
ário Federal que hoje são regi-
dos pelo Regime Jurídico Úni-
co (Lei 8.112/90) e poderão
passar a ser pelo Estatuto do
Poder Judiciário.
Com essa avaliação, con-

cluiu-se que é preciso um forte
movimento para frear essa onda
de ataques que os trabalhadores
vem sofrendo, sendo fundamen-
tal a luta unificada.

Calendário de atividades
do Fórum dos Federais

13/11/13
Reunião ampliada do Fórum
de Entidades dos SPFs, das
14 às 18 horas, na sede da
Condsef;

22/01/14
Lançamento da campanha
salarial 2014 nos estados;

05/02/14
Marcha sobre Brasília para
lançamento da campanha sa-
larial 2014;

06/02/14
Seminário sobre a dívida pú-
blica;

07/02/14
Reunião ampliada do Fórum
de Entidades dos SPFs.

ACoordenadoriadePagamentodo
TRE-SC informouque a implementa-
çãodo reenquadramento, determinado
naPortariaConjuntanº4/2013doSTF,
ocorrerána folhadepagamentodomês
denovembro.Opagamento dos retro-
ativos dependerá de liberação de ver-
ba doTSE, o qual esclareceu que está
realizando levantamentodos impactos
financeiros dessa demanda. O SIN-
TRAJUSCestámarcandoreuniãocom
aAdministraçãodoTRT-SCeDireção
da JF para ter informações sobre o pa-
gamentoaos servidores.

TRE: reenquadramento
em novembro

Saser: quadro apertado prejudica serviço
A suspensão de atendimento no Saser - o setor médico do TRT -

no período da manhã está prejudicando os servidores. Fica cada vez
mais difícil, com o quadro apertado nas Varas do Trabalho e a co-
brança incessante por metas e preenchimento de estatísticas, sair no
horário do expediente, no período da tarde, para comparecer às con-
sultas agendadas.
A política de não-reposição de quadros em função de aposenta-

doria é outra medida equivocada. Se fosse aberta a possibilidade de
contratação no Saser, os novos profissionais poderiam atuar em al-
gumas regiões-pólo no estado que também reivindicam atendimen-
to médico. Em vez disso, a insistência no quadro apertado de servi-
dores naquela Unidade tende a prejudicar até mesmo a propagada
política de atuação preventiva de doenças laborais no TRT. As medi-
das tendem a sucatear um serviço fundamental para os servidores.
Essa política tem de ser discutida e revista com urgência!


