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MesanoSTF sóavançasob
pressão. Data-base já!
Participe doAtodosSPFspela

data-basenestaquarta-feira,dia7,às
15 horas, na frente do prédio do
IBGE, na rua João Pinto com a
SaldanhaMarinho, perto do antigo
terminal de ônibus Cidade de
Florianópolis, nocentrodaCapital.

Os servidores do Judiciário,
para esse ato, irão se concentrar
às 14h30 na frente do TRE-SC e
depois se dirigir ao prédio do
IBGE. Quem não for para a con-
centração no TRE-SC pode ir di-
reto à sede do IBGE.O veículo do
Sindicato estará às 14h30 na fren-
te da Justiça Federal para levar os
colegas aoAto.

A mesa de negociação entre
servidores e os tribunais superi-

ores deve ser instalada, em
Brasília, na sexta-feira, 9 (veja no
verso) em meio ao avanço da
construção da mobilização no Ju-
diciário Federal e em outros se-
tores do funcionalismo público
federal que participam da campa-
nha salarial de 2014.

A greve no Judiciário Fede-
ral já acontece em três estados:
Bahia,MatoGrosso eMatoGros-
so do Sul. Dois setores do funci-
onalismo, técnico-administrati-
vos das universidades federais e
servidores das escolas federais,
também estão parados. Protestos
e paralisações estão previstos para
os próximos dias em outros es-
tados e, nessa quarta-feira (7), o
conjunto do funcionalismo pre-

tende fazer, na Esplanada dosMi-
nistérios, a primeira marcha da
categoria a Brasília do ano.

O compromisso assumido pelo
STF em instalar amesa, atenden-
do à reivindicação da federação
nacional (Fenajufe), foi conside-
rado um passo adiante na campa-
nha pela recuperação das perdas
salariais e por um plano de car-
reira que unifique a categoria.
Mas não há perspectivas de avan-
ço semmobilização.

Por isso é fundamental a parti-
cipação de todos noAto do IGBE,
que será mais uma demonstração
da união dos servidores pela
data-base (reajuste anual).Com in-
formações do Sintrajud

ATOHOJE, 15H, NO IBGE
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ATENÇÃO, JUSTIÇADOTRABALHO

Nesta quarta-feira, dia 7, também haverá reunião,
às 17 horas, na rampa do TRT, com a presença
dos Assessores Jurídicos Pedro Pita Machado e
Fabrizio Rizzon, sobre questões específicas da JT,
como Gratificação Judiciária, juros da URV e corte
de Funções, entre outros.

A Diretoria Executiva da
Fenajufe, na instalação damesa
de negociação, que acontecerá
no dia 9 de maio, vai entregar
documento enxuto apresentan-
do como questão preliminar a
posição contrária em relação às
carreiras próprias nos tribunais
superiores, à PEC 59/13 (Esta-

ATENÇÃO,SERVIDORESDASTRÊSJUSTIÇAS:

A próxima reunião para tratar exclusivamente de
propostas para os técnicos judiciários será no dia 9
de maio, sexta, às 16 horas, na frente do TRE-SC.
APARTICIPAÇÃODETODOSÉFUNDAMENTAL.

tuto Único para o Judiciário) e
a qualquer proposta de gratifi-
cação de desempenho.
Outro ponto é reafirmar a

pauta de reivindicações apre-
sentada, estabelecer dinâmica
de funcionamento da mesa,
cronograma de reunião e pra-
zos. A Executiva decidiu tam-

bém realizar reunião da comis-
são de negociação, no dia 8 de
maio, para preparar a interven-
ção e fechar o documento a
partir dessas resoluções.
No dia 9, após a reunião da

mesa, a Executiva deve voltar
a se reunir para fazer uma ava-
liação.

NA MESA, POSIÇÃO CONTRÁRIA ÀS CARREIRAS PRÓPRIAS


