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Categoria articula emBrasília
para aprovar o reajuste

O presidente do STF, minis-
tro Carlos Ayres Britto, reunido
em Brasília com diretores da
Fenajufe semana passada, reafir-
mou seu compromisso de fazer
o possível para garantir que o PL
4363/12 seja aprovado no Con-
gresso Nacional antes que ele
deixe a presidência do STF, em
meados de novembro.

Além do ministro, estavam
presentes à reunião o diretor-
geral do STF, Amarildo Vieira,
e o secretário-geral da presi-
dência do órgão, Anthair Gon-
çalves.

Ayres Britto informou que
deve se reunir hoje com os pre-
sidentes da Câmara e do Sena-
do, Marco Maia (PT-RS) e José
Sarney (PMDB-AP), e na quin-
ta, 18, com os lideres partidá-
rios do Congresso para tratar da
tramitação do projeto e solici-
tar apoio e agilidade na sua apro-
vação. Ele também ficou de se
reunir com o novo presidente
eleito do STF, Joaquim Barbo-
sa, para que ele se inteire da si-
tuação e o acompanhe nos pró-
ximos encaminhamentos relati-
vos à questão.

O presidente do STF também
agendou uma nova reunião com
a Fenajufe para a próxima quin-
ta, 18, para dar retorno sobre as
reuniões realizadas e também
para informar a categoria sobre
alguma pendência que ainda pos-
sa haver no projeto no que se
refere a valores e sua alocação
no orçamento.

Requerimento
Segundo a Fenajufe, ele rea-

firmou que existem condições
reais de se finalizar esse proje-
to e sua apreciação pelo Con-
gresso antes de ele sair do STF
no meio de novembro, e que as
reuniões de hoje e quinta serão
fundamentais para acelerar isso.

"Nós vamos continuar traba-
lhando para que o reajuste seja
aprovado antes da saída do mi-
nistro Ayres Britto, e mantere-
mos a categoria informada de
qualquer novo detalhe. Após a
reunião do dia 18, próxima quin-
ta, vamos repassar as informa-
ções e ver que outros encami-
nhamentos serão necessários
para garantir que a aprovação da
revisão salarial", informou a Fe-

deração, que continuará traba-
lhando para recolher assinaturas
para o requerimento de urgência
urgentíssima.

O requerimento, autenticado
no sistema da Câmara pelo de-
putado Lincoln Portela (PR-
MG), a pedido da Fenajufe, para
que os PLs 4362/12 e 4363/12
(MPU e Judiciário) sejam apro-
vados direto no plenário da Casa,
sem precisar passar pelas três
comissões previstas no Regi-
mento Interno, já obteve um nú-
mero considerável de assinatu-
ras.

De acordo com a assessoria
parlamentar da Fenajufe, o re-
querimento já conta com a as-
sinatura do Bloco do PR (PR,
PTdoB, PRP, PHS, PSL, PRTB
e PTC), do Bloco do PV (PV e
PPS) e dos partidos PP e
PMDB.

A expectativa é de que, nesta
semana, o requerimento já atin-
ja a maioria absoluta de assina-
turas para ser votado em plená-
rio. Com o requerimento apro-
vado, os PLs serão incluídos na
pauta de votação daquele mesmo
dia. Fonte: Fenajufe
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Fortaleça a organização e luta da categoria.
Filie-se aoSindicato

Entidades de servidores públicos querem
anulação da reforma da previdência

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLÉIA GERAL DO
SINTRAJUSC

O Sindicato dos Trabalhadores
do Judiciário Federal no Estado de
Santa Catarina – SINTRAJUSC,
pela sua Diretoria Executiva, em
conformidade com os arts. 38 e 45
do seu Estatuto Social, faz saber a
todos os servidores filiados da Jus-
tiça Federal, Justiça Eleitoral e Jus-
tiça do Trabalho, que no dia 19 de
outubro do ano de 2012, sexta-fei-
ra, às 13h30 horas, na rampa do
Tribunal Regional do Trabalho da
12ª Região, será realizada ASSEM-
BLÉIA GERAL com a seguinte
pauta: a) Aprovação do regimento
do processo eleitoral para a eleição
do Conselho Fiscal do Sindicato.

Florianópolis, 15 de outubro
de 2012

Diretoria Executiva do
SINTRAJUSC

O Fórum das Entidades dos
Servidores Públicos Federais,
responsável pela maior greve do
setor nos últimos dez anos, já
definiu a nova prioridade de luta
para o período: a anulação da re-
forma da previdência de 2003.
Em reunião realizada em Brasília
na semana passada, representan-
tes dos mais de 30 sindicatos e
associações que integram o
fórum decidiram questionar a
validade da medida, a partir de
ações jurídicas e políticas.

"Se o futuro presidente do
Supremo Tribunal Federal diz
que a reforma só se realizou por-
que houve compra de votos de
parlamentares, então essa refor-
ma foi fraudulenta. A priorida-
de do movimento sindical, por-
tanto, será buscar a sua anula-
ção", afirmou Josemilton Mau-
rício da Costa, presidente da
Confederação dos Trabalhado-
res do Serviço Público
(Condsef), ligada à Central Úni-

ca dos Trabalhadores (CUT).
"As entidades que compõem

o Fórum continuarão unidas para
cobrar a nulidade desta reforma,
em função do resultado do jul-
gamento do mensalão. Mesmo
os sindicatos e confederações
filiados à central mais governis-
ta vão participar da ação. No
Fórum, a pressão das bases é
maior e essas entidades acabam
assumindo uma postura mais à
esquerda", disse Paulo Barela,
representante da Central Sindi-
cal e Popular - Conlutas.

"Se o STF resolveu se colo-
car como bastião da ética, pre-
cisará se posicionar adequada-
mente sobre este tema. Vamos
tomar as medidas judiciais cabí-
veis e também colocar o assun-
to na pauta política das nossas
entidades", acrescentou o presi-
dente da Associação dos Servi-
dores do Ministério Público Fe-
deral (ASMPF), Marcos
Ronaldo.

Conforme os dirigentes sin-
dicais, na reunião, foi aprovado
um calendário de atividades que
inclui a consulta a alguns dos
principais juristas do país e a re-
alização de um seminário no dia
7 de novembro, em Brasília, para
debater o tema, além de outras
pautas da luta das entidades,
como a regulamentação dos di-
reitos de greve e de negociação
coletiva. Fonte: Carta Maior

Foram eleitos os membros da Comissão Eleitoral encarregada do pro-
cesso eleitoral para a eleição do Conselho Fiscal do Sindicato (Gestão
2012/2013/2014): Monique Von Hertwig Bittencourt (TRE), Marli
Terezinha Franca de Albuquerque (TRT), Olavo Queiroz Neto (TRE) e
Marcio Boechat Ferreira (TRE) como suplente.

Eleiçãopara oConselho Fiscal


