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Ato na quinta turbina
luta pelo reajuste

Sindicatos dos servidores no Judiciário em todo
o país estão organizando o primeiroDiaNacional de
Mobilização da categoria em 2016, nesta quinta-fei-
ra, 25. Em Florianópolis o Ato iniciará às 16 horas
na Justiça Federal (avenida Beira-mar Norte).
A participação de todos é fundamental também

pelo protesto contra os cortes orçamentários sofri-
dos pelo Judiciário, impedindo nomeações e subme-
tendo servidores a situações de extrema pressão no
desempenho de suas atividades.
A coordenação da Fenajufe, desde o reinício dos

trabalhos no Legislativo, vem se reunindo com par-
lamentares na Câmara dos Deputados para trabalhar
pela urgência da votação em plenário do PL 2648,
do reajuste, com asmelhorias deliberadas pelos ser-
vidores.
Em reunião com Diretor Geral do Supremo Tri-

bunal Federal (STF),AmarildoVieira, dia 15, ele disse
a coordenadores da Fenajufe que tem mantido con-
tato quase diário com a Secretaria de Orçamento Fe-
deral (SOF) do Ministério do Planejamento, para
viabilizar o aproveitamento integral dos recursos,
inclusive daqueles referentes às parcelas de janeiro
e fevereiro de 2016.ALDOveda o pagamento retro-
ativo.
Outra informação repassada porAmarildoVieira

aos dirigentes é que o presidente do STF, ministro
Ricardo Lewandowski, fará contato com as lideran-

ças partidárias visando garantir a votação do PL em
regime de urgência. Nesta semana continuam os tra-
balhos da Comissão deNegociação da Federação na
abordagem das lideranças partidárias, em busca de
apoio para negociar o conteúdo do projeto e a sua
votação em regime de urgência no plenário da Câ-
mara.
As propostas aprovadas pelos servidores e enca-

minhadas aos líderes são as seguintes:
- Aproveitamento e utilização na íntegra dos re-

cursos já negociados entre STF e governo para o re-
ajuste dos servidores no ano de 2016, regularmente
previstos e alocados no anexo V da Lei nº 13.255/
2016 � Lei OrçamentáriaAnual de 2016.
- Redução para 2 (dois) anos do prazo previsto de

implementação do índice definido no Projeto, tendo
como ponto de partida o exercício de 2016 e os va-
lores já negociados, assegurados e alocados no Or-
çamento da União em vigor (anexo V da Lei nº
13.255/2016).
- Supressão do artigo 6º do Projeto de Lei, que

prevê absorção da Vantagem instituída pela Lei nº
10.698/2003 e parcelas dela decorrentes (13,23%).
- Remanejamento para a recomposição salarial do

conjunto da categoria dos recursos previstos para
aumento de Cargos emComissão (CJs);
- Votação do projeto em regime de urgência no

plenário, tendo em vista o trâmite lento das comis-
sões.
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OSindicato abre 2016 comoprograma �Sintrajusc
Legal�, que irá percorrer as cidades do estado para
conversar com os servidores sobre questões jurídi-
cas em geral e tirar dúvidas sobre ações que trami-
tamna justiça e afetamdireitos dos servidores.Acada
conversa estarão presentes coordenadores do Sindi-
cato e representantes daAssessoria Jurídica.
A primeira cidade a ser visitada será Criciúma,

nesta quarta-feira, 24.Apartir das 14 horas o Sindi-
cato reúne-se com colegas da Justiça Federal (Av.
Centenário, 1570), com visitas às quatro Varas Fe-
derais. Às 18 horas haverá reunião com os servido-
res da Justiça do Trabalho e da Justiça Eleitoral, no
átrio do prédio-sede dasVaras do Trabalho (avenida
GetúlioVargas, 361).
Esta é mais uma iniciativa do Sintrajusc para es-

treitar a relação com os servidores e debater e enca-
minhar coletivamente questões de interesse na área
jurídica.

�Sintrajusc Legal� estaráemCriciúmaquarta


