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Quanto pesa reajuste ZERO por tempo
ilimitado? Venha para o ATO no dia 14!

Nesta terça-feira, dia 12 de junho, às 17
horas, o resultado da pesquisa “Como vai
você?” será apresentado no auditório da Jus-
tiça Federal em Florianópolis. A apresenta-
ção será feita pela coordenadora do proje-
to, Vera Regina Roesler, doutoranda em Psi-
cologia pela UFSC, e pelo professor doutor
Josep Maria Blanch,  coordenador do
mestrado em Reabilitação Psicossocial em
Saúde Mental e de uma equipe internacio-
nal que estuda a dimensão psicossocial da
metamorfose do trabalho.

A pesquisa “Como vai você?” tem o
objetivo de verificar as condições de saú-
de e de trabalho dos servidores do Judici-
ário Federal em Santa Catarina e, a partir
do conhecimento desta realidade, propor
e encaminhar soluções que atendam a ca-
tegoria. A pesquisa já foi apresentada na
Justiça do Trabalho e na Justiça Eleitoral.
Os vídeos estão disponíveis na página do
Sindicato na internet, no link Vídeos, à
direita da página.

�Como vai você?�
será apresentadona JF dia 12

Como diz o ditado, a sopa está no fogo, agora
tem que engrossar o caldo. Já tem data o início da
Greve unificada dos servidores do Judiciário Federal
e do MPU: dia 21 de junho. O movimento irá refor-
çar o das demais categorias do funcionalismo públi-
co federal, que terá início neste dia 11. O novo ca-
lendário de luta da categoria foi definido na reunião
da Fenajufe com representantes dos Sindicatos
filiados no dia 6 em Brasília.

Na reunião, os representantes dos Sindicatos res-
saltaram a necessidade de construir um movimento
com maior unidade em todo o país, alterando a data
do início da Greve do dia 13 para o dia 21. Pelos
relatos dos estados, a categoria sabe da importância
de um movimento mais intenso ainda neste semestre,
mas há a necessidade de ampliar a adesão para ga-
rantir a deflagração da Greve.

Diante da falta de um processo de negociação efe-
tivo entre os três poderes, todas as falas dos dirigen-
tes sindicais concluíram que, apesar das dificuldades,
os servidores do Judiciário Federal e do MPU pre-
cisam se unir ao conjunto do funcionalismo nessa
Greve, que será histórica para o movimento sindical
dos servidores públicos federais. A partir desta se-
gunda-feira, vários setores estarão com seus traba-
lhos paralisados, se juntando aos docentes das uni-
versidades federais, em Greve desde o dia 17 de
maio. Na avaliação de dirigentes da Fenajufe e dos
Sindicatos, essa, sem dúvida, será uma das maiores
lutas unificadas dos últimos anos e, nesse sentido, o
Judiciário e o MPU não poderão ficar de fora.

O governo Dilma vem reafirmando a sua postura
de manter a política de reajuste zero. Por isso, mes-



EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL

Pelo presente Edital, a Diretoria Executiva do Sindi-
cato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal
no Estado de Santa Catarina (SINTRAJUSC), con-
forme estabelece o artigo 38 do Estatuto Sindical, faz
saber aos trabalhadores do Judiciário Federal de San-
ta Catarina que será realizada ATO/ASSEMBLEIA
GERAL no dia 14 de junho do ano de 2012, quinta-
feira, às 16 horas, no TRE da Capital, com os seguin-
tes pontos de pauta:

1 – Informes;

2 – Mobilização pelo PCS.

Florianópolis, 08 de junho de 2012

Coordenação Geral do SINTRAJUSC

mo diante das represálias que sofremos depois da
Greve de 2010, que pesaram no bolso e na rotina
de muitos servidores, a hora é de levantar a cabeça.
Sabemos que o enfrentamento tem consequências
de toda ordem, mas também há consequências se
os servidores ignorarem o fato de que podem amar-
gar ainda mais anos sem reajuste, e cada vez mais
pressionados por metas, cobrança de produtivida-
de e os problemas de saúde que essa realidade traz.

TEM ATO NO DIA 14
Os servidores de SC deram uma boa mostra

do que podem fazer no Ato/Assembleia realiza-
do no dia 5 de junho no TRE. Um bom número
de colegas buscou refúgio do mau tempo sob as
tendas e debateu a mobilização pelo PCS. Foi
aprovada a real ização de mais um Ato/
Assembleia no dia 14 de junho, quinta-feira, das
16 às 17 horas, também no TRE.

A mídia só fala da CPI do Cachoeira e do julga-
mento do mensalão, e, para nós, é estratégico focar
a luta na Justiça Eleitoral em ano no qual há elei-
ções. O compromisso de cada um com a luta con-
junta pelo PCS irá chamar a atenção da cúpula dos
três poderes, que insiste em ignorar as nossas rei-
vindicações nas intermináveis mesas de negociação.
Para reforçar o caldo, temos que estar juntos.

O que estamos enfrentando, avalia a Fenajufe, é
uma política de Estado para todos os setores do
serviço público. O ministro Ayres Britto se dispõe a
conversar com o Executivo, conforme ele tem dito,
mas isso ainda não nos garante nada. Portanto, apos-
tar na mobilização cada vez maior, e com os demais
servidores federais, é o caminho a seguir. Cada es-
tado vai avaliar a sua realidade, e, por aqui, sabe-
mos que o movimento pode e vai crescer.

PARA LEMBRAR

No dia 17, completam-se dois anos em que o
PCS está parado na Comissão de Finanças e Tri-
butação da Câmara. Em Brasília, a Fenajufe, com
um bolo de "aniversário", também irá promover um
ato na Câmara, já que no dia 13 haverá sessão da
CFT e o PL 6613/09, do PCS, poderá estar na
pauta. RECAPITULANDO:

-O PL 6613 chegou ao Congresso em 11 de de-
zembro de 2009, enviado pelo Supremo Tribunal
Federal, que atendeu à reivindicação dos servido-
res depois de muita pressão.

-Em 16 de junho de 2010, seis meses depois, foi
aprovado por unanimidade na Comissão de Traba-

lho, Administração e Serviço Público (Ctasp).
-Começou a tramitar na Comissão de Finanças e

Tributação em 17 de junho de 2010. Teve como pri-
meiro relator o deputado Ricardo Berzoini, que pro-
meteu apoio ao projeto, mas não chegou a apresen-
tar seu parecer. Com início de nova legislatura, em
27 de abril de 2011, o deputado Roberto Policarpo
foi designado relator da proposta. Atualmente ele vol-
tou a ser suplente e não está mais como relator.

-Na quarta-feira, 13, atos na Câmara e nos esta-
dos irão marcar o aniversário dos dois anos de PCS
parado na CFT, onde está parado porque, a cada
tentativa de votação, as lideranças do governo im-
pedem quórum. Com informações da Fenajufe e do
Sintrajud

O Sindjus-DF encaminhou, no dia 6, ao presi-
dente do STF, ministro Ayres Britto, comunicado,
em caráter oficial, da decisão da categoria em
Assembleia: paralisação de 48 horas nos dias 13 e
14 e alerta de Greve. O documento esclarece o mi-
nistro sobre o descontentamento dos servidores em
relação a uma negociação pela aprovação do PL
6613/09, que ainda não se concretizou.

Sindjus-DF alertaministro
sobreGreve


