
Boletim do Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal de SC - Filiado à FENAJUFE - nº 787 - 25.04.07

Assembléia dos servidores
aprova mobilização

Contra reforma da previdência, contra o PL 01/07, pela manutenção
do veto à Emenda 3 e contra as restrições do direito de greve

Os servidores do Judiciário
Federal de Santa Catarina, reunidos
em assembléia geral em frente ao
TRT nesta terça-feira, 24, decidiram
por unanimidade participar das
manifestações contra a nova
Reforma da Previdência que vem
sendo proposta pelo governo no
recém-criado Fórum da
Previdência. A grande marca da
assembléia foi a unidade dos
servidores. Diante da ofensiva do
patronato e do governo contra o
direito dos trabalhadores, só a união
de todas as forças é que poderá
fazer frente às propostas de
congelamento dos salários até 2016,
proposto no PL 01/07, contido no
PAC, restrição do direito de greve
e Reforma da Previdência, bem
como da luta urgente para evitar a
derrubada do veto da Emenda 3. Os
servidores debateram e aprovaram
por unanimidade a participação da
categoria nas Lutas de Maio que
têm início com a participação ativa
no 1o de Maio.

As manifestações em todo o país
marcadas para o dia 23 de maio
estão sendo organizadas por todas
as centrais sindicais, por sindicatos
independentes e pela Coordenação
dos Movimentos Sociais, que reúne

as mais variadas entidades da
sociedade organizada. A assembléia
do Sintrajusc aprovou a participação
da categoria nas manifestações e o
indicativo de paralisação no dia 23,
que será definido numa nova
assembléia dia 21.

Os servidores também elegeram
os delegados para participar da
Reunião Ampliada da Fenajufe, dia
5 de maio e da Plenária Nacional
dos Servidores Públicos Federais no
dia 6. Foram eleitos os colegas Caio
Teixeira (JT), Marcelo Sérgio da
Costa (Marcelinho, da JF), Edson
Ricardo Régis (Xirú, da JE), Adriana
Ramos (JT) e Daniel Ferreira (JT).
Também foram eleitos os delegados
suplentes Neila Ávila, Eder Leoni e
Sergio Murilo de Souza.

Plano de Lutas

Algumas diretrizes de Plano de
Lutas, que são consensuais, serão
encaminhadas para a Fenajufe: a
construção de um plano de carreira,
a realização de um seminário
nacional sobre saúde dos
trabalhadores do Judiciário Federal,
a pressão junto aos Tribunais para
que elaborem projetos para o
aumento do quadro, uma luta

nacional pela unificação do auxílio-
alimentação e reajuste de
benefícios. As propostas
encaminhadas pelos servidores da
Justiça Federal e Justiça Eleitoral,
nas reuniões setoriais, de lutar pela
aprovação do PL 319, que traz de
volta o adicional de qualificação
para os técnicos judiciários, e a
questão da remoção, com a inclusão
do instituto da permuta, que hoje é
legalizado apenas para os juízes.

A assembléia aprovou também,
por unanimidade, a posição contra
o chamado Plano de Aceleração do
Crescimento (PAC), que reduz e
congela os gastos com o serviço
público. Na opinião de todos os que
se manifestaram, tais cortes
orçamentários não só tornarão
impossíveis os reajustes salariais
para os servidores públicos no
próximos anos como impedirão a
ampliação do número de servidores,
agravando a sobrecarga de serviço
imposta hoje à categoria.

Finalmente, a assembléia
aprovou também uma campanha
pela reabertura de discussão sobre
a regulamentação do PCS que,
segundo os servidores, tem trazido
muitos problemas e, em vários
aspectos, redução de direitos.



Em função da manifestação, por
parte de alguns servidores, na
assembléia de ontem à tarde,  de que
o Sintrajusc precisa fornecer mais
informações para orientar a categoria
na hora de decidir sobre os assuntos
que estão sendo discutidos nas
assembléias, o Sindicato volta a
publicar informações sobre o
Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), que tramita no
Congresso Nacional. Essas
informações foram publicadas no
boletim anterior. Nos próximos
boletins, estaremos detalhando
outros aspectos da luta dos
servidores do Judiciário Federal, em
conjunto com outras categorias de
SPFs, e que são o eixo de
mobilização das jornadas de lutas do
mês de maio.

O PAC é uma iniciativa do
Governo Federal para investimento

Rapidinhas!!!
*Por robakbarros@yahoo.com
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É muito difícil! Como eu posso comunicar a todos os servidores filiados que: A partir de tal data todos os servidores e
servidoras, filiados do sintrajusc, estarão cobertos com um auxílio funeral?

O que eu preciso noticiar é que uma parte da mensalidade sindical de todos os filiados e filiadas estará sendo investida
num auxílio funeral que irá cobrir as despesas em até três mil reais para cada filiado, com direito ainda em mais hum
mil reais do seguro por morte.

O seguro e o benefício só será validado após a assinatura do convênio, que deverá ocorrer dentro de duas semanas.

O problema é preparar o texto para os boletins e página do sindicato. Eu já tenho uma proposição:

Caros filiados e filiadas o sintrajusc espera que todos vivam para sempre, mas como vida eterna não está
ao nosso alcance, o sindicato poderá estar disponibilizando (em linguagem de telemarketing), sem nenhum
custo adicional um confortável (?) auxílio funeral... aff!

Servidores entram na luta
contra o PAC

em infra-estrutura. Para ser
aprovado, precisa passar pelo
Congresso. Na semana passada,
várias atividades mobilizaram SPFs
de todo o País contra o Projeto de
Lei Complementar n° 01/07, que
indexa o reajuste dos salários dos
servidores públicos federais ao
crescimento da economia,
estabelecendo limite de 1,5%, mais
a inflação do período anterior para
gastos com pessoal no funcionalismo
público federal. Na prática, quase um
congelamento dos salários dos
servidores públicos federais até
2016.

Audiência na Câmara dos
Deputados mobilizou na terça-feira
(17) a CUT e as entidades dos
servidores federais que compõem a
Cnesf (Coordenação Nacional das
Entidades dos Servidores Federais)
para o lançamento do Fórum

Parlamentar em Defesa do Serviço
Público e para a audiência pública
na Câmara dos Deputados contra o
PL 01/07.

Audiência
A audiência pública era uma das

atividades do Dia Nacional de Luta
dos servidores federais. A Cnesf e a
CUT orientaram a participação de
todas as entidades no debate. Os
militantes sindicais seguiram a
orientação da Central e da
Coordenação e lotaram o plenário
12 do anexo II da Câmara dos
Deputados, onde aconteceu a
audiência pública. Além da Fenajufe,
estavam presentes representantes de
várias entidades sindicais. Na
audiência, todos os dirigentes
sindicais pediram apoio dos
deputados para pressionar o
governo a retirar o PLP 01 do
Congresso Nacional.


