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Luta unificada pela data base
começa hoje em Brasília

CAMPANHA SALARIAL

Veja o Calendário de Mobilização dos servidores federais

Marcha em Brasília marca o
Lançamento Nacional da Campa-
nha Salarial dos Servidores Públi-
cos Federais 2014, nesta quarta-
feira, dia 5. O Coordenador do
SINTRAJUSC Paulo Koinski está
no lançamento e também no Se-
minário sobre Dívida Pública, no
dia 6, na reunião do Fórum Nacio-
nal dos SPFs, dia 7, e na Reunião
Ampliada da FENAJUFE, dia  8, as
três também em Brasília. Em San-
ta Catarina, o lançamento foi no
dia 22 de janeiro, com a presença
de representantes de cinco entida-
des.

Esta unidade é fundamental para
o fortalecimento da Campanha
Salarial Unificada, que aponta para
a construção de Greve conjunta do
funcionalismo como forma de
pressionar o governo a abando-
nar sua política de congelamento
salarial e garantir o respeito à data

base e demais itens da pauta de
reivindicações.

A pauta geral de reivindicações
do funcionalismo foi protocolada
através de ofício no Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG), desde o dia 23 e cobra au-
diência c om a ministra Miriam Bel-
chior e abertura de negociações.

Sangria da dívida pública
Em 20 de fevereiro, o gover-

no Dilma Rousseff deve apresen-
tar a meta fiscal (superávit primá-
rio) para 2014 e o contingencia-
mento dos gastos orçamentários
deste ano. A imprensa econômi-
ca chegou a noticiar valores, o
que foi desmentido pela presiden-
ta.

Há certa expectativa em torno
do anúncio, pois ele vai ser uma
espécie de termômetro para o
conjunto do funcionalismo públi-

co na campanha salarial que está
começando.

Semana passada foi divulgado o
resultado do superávit de 2013:
R$ 77 bilhões. Valor superior ao
compromisso de R$ 73 bilhões
firmado pelo governo em julho. O
superávit é uma garantia ao mer-
cado financeiro de que o país tem
condições de pagar os títulos da
dívida pública.

Cada centavo a mais para o su-
perávit primário é retirado dos in-
vestimentos em serviços públicos.
Em entrevista ao jornal Valor Eco-
nômico de sexta-feira, 31, o mi-
nistro da fazenda, Guido Mantega,
disse: "Nós temos controle dos
gastos [com o] funcionalismo [...]
Todo ano tem discussão forte com
os ministérios para não deixar
crescer as despesas [...]"

R$ 15 bi dos R$ 77 vieram da
venda do Campo de Libra, no pré-

Dia 5 - Lançamento Nacional da Campanha Salarial dos SPFs 2014, com Marcha em Brasília
Dia 6 - Seminário sobre Dívida Pública - Brasília
Dia 7 - Reunião Ampliada do Fórum Nacional de Entidades dos SPFs- Brasília
Dia 8 - Reunião Ampliada da Fenajufe – Brasília
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Conselho apresenta mais uma versão do PJe-JT
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINARIA
Pelo presente Edital, a Diretoria Exe-
cutiva do Sindicato dos Trabalhado-
res no Poder Judiciário Federal no
Estado de Santa Catarina (SINTRA-
JUSC), conforme estabelece o arti-
go 38 do Estatuto Sindical, faz saber
aos trabalhadores do Judiciário Fe-
deral de Santa Catarina que será re-
alizada ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA no dia 07 de
fevereiro do ano de 2014, sexta-fei-
ra, às 13h30, dando o caráter per-
manente da Assembleia até as deli-
berações da sua própria categoria,
na rampa do Tribunal Regional do
Trabalho da 12ª Região, Centro, Flo-
rianópolis/SC, com os seguintes pon-
tos de pauta:
1 - Informes;
2 - Participação, no auditório de trei-
namento do TRT, nas exposições do
juiz José Hortêncio Ribeiro Júnior,
coordenador do Grupo de Trabalho
de Especificação de Requisitos para
o PJe de 1º grau do CSJT (convite a
ser entendido aos representantes de
SC da magistratura e da OAB/SC)
e deliberações sobre esse ponto de
pauta;
3 - Deliberações sobre os encami-
nhamentos da plenária dos SPFs, em
continuidade à campanha dos Servi-
dores Públicos Federais;
4- Gratificação Judiciária, URV e
reenquadramento na JF;
5- Discussão sobre isonomia de che-
fes de cartórios do TRE;
6- Discussão extraordinária.
Coordenação Geral do Sintrajusc
Florianópolis, 03 de fevereiro de 2014

O SINTRAJUSC irá participar,
na próxima sexta-feira (7), da reu-
nião com o juiz José Hortêncio Ri-
beiro Júnior, coordenador do Grupo
de Trabalho de Especificação de
Requisitos para o PJe de 1º grau, do
CSJT. Ele vem fazer uma exposição
da nova versão (1.4.8) do PJe-JT e
dos próximos encaminhamentos que
serão feitos em relação ao sistema.
No ano passado o juiz esteve no Sin-
dicato para conversar sobre a im-
plantação do sistema e na ocasião fo-
ram abordados os vários problemas
enfrentados por servidores, magistra-
dos e advogados.

O Coordenador Sérgio Murilo de
Souza disse ao juiz que o CSJT de-
veria providenciar as melhorias, mas

a questão não era fazer interferênci-
as pontuais enquanto o direito do tra-
balhador estava sendo prejudicado
e até mesmo comprometido com esse
sistema, e que não se pode fazer ex-
periências com a saúde física e men-
tal dos advogados, servidores e ma-
gistrados.

O Requerimento do SINTRA-
JUSC que pede a imediata suspen-
são do PJe-JT em Santa Catarina
até que o sistema ofereça melhores
condições de operabilidade pelos
usuários entrou na pauta do Pleno
do TRT-SC, em sessão marcada
para o dia 10 de fevereiro. O ponto
é o primeiro dos Recursos Adminis-
trativos. O relator é o desembarga-
dor Jorge Luiz Volpato.

Fenajufe cobra que JF pague reenquadramento
A Coordenação da Fenajufe con-

versou com a secretária geral do CJF
(Conselho da Justiça Federal), Eva
Maria, para cobrar o pagamento do
reenquadramento dos servidores da
Justiça Federal. A  secretária do Con-
selho explicou que os reenquadramen-
tos que já foram pagos, como, por
exemplo do TRF da 1ª Região e do pró-
prio Conselho, o que foi possível por-
que esses órgãos contavam com so-
bras orçamentárias. Ela disse ainda que
a JF como um todo não tinha previsão
orçamentária para pagar esse passivo.

A Fenajufe alertou que os órgão da
JF são os únicos que não pagaram o
reenquadramento e requereu que o
CJF faça gestão junto à SOF (Secre-
taria de Orçamento e Finanças do Mi-

nistério do Planejamento) para pagar
os servidores.

A secretária do Conselho falou que
o Conselho já está tratando diretamente
com a SOF, mas há problemas buro-
cráticos da própria Secretaria, que só
serão resolvidos durante o mês de fe-
vereiro. Mas ela relatou que o Conse-
lho está empenhado em buscar esse
orçamento e já comunicou à SOF que
está numa situação desfavorável, uma
vez que é o único que não efetuou o
pagamento desse passivo.

A Fenajufe vai continuar lutando
para que o pagamento do reenquadra-
mento seja efetuado o mais rapidamen-
te possível. O SINTRAJUSC também
está entrando com ação judicial para
requerer o pagamento.

sal. Ou seja, o governo Dilma pri-
vatizou o maior campo de petró-
leo já descoberto no país, e parte
dos recursos dessa venda foram

utilizados para pagar juros e a ro-
lagem da dívida pública. Por isso,
o conjunto do funcionalismo vai
realizar um seminário sobre a Dí-

vida Pública brasileira como par-
te das atividades da Campanha Sa-
larial. O seminário será  na quinta.
Com informações do Sintrajud


