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STF deve levar proposta salarial
ao relator nesta segunda-feira
A proposta de reposição das perdas na
tabela salarial dos servidores do Judiciário
Federal, negociada na comissão instalada
no STF, deverá ser levada à Câmara dos
Deputados hoje, em reunião agendada
pela Fenajufe com o relator do projeto de
lei 6.613/2009, João Dado (SDD-SP). O
posicionamento da categoria sobre a proposta formatada na mesa de negociação
será ainda definido nas assembleias nos
estados e foi discutido na reunião ampliada
da federação, que ocorreu domingo (veja
no site). “A nossa categoria tem que dar o
seu parecer sobre a proposta. Não daremos
nenhuma carta em branco para ninguém”,
afirma Adilson Rodrigues, coordenador-geral da Fenajufe.
A decisão do STF de levar ao Legislativo

o resultado da primeira etapa de negociações entre servidores e tribunais superiores
foi confirmada pelo coordenador da mesa,
Rubens Dusi, que integra a administração do STF. Dois dias antes, o presidente
do STF, Joaquim Barbosa, havia dado “ok”
para a proposta e orientado os tribunais a
incluir nas previsões do orçamento de 2015
recursos para aplicação da nova tabela. Não
está assegurado, porém, que Barbosa irá
defender o projeto publicamente. O ministro se recusou a formalizar a comissão de
negociação e anunciou que se aposentará
no final de junho.
O movimento paredista teve papel fundamental para que a mesa fosse instalada,
dez meses após ter sido reivindicada, e para
que finalizasse em um mês proposta a ser

levada à Câmara. Adilson destaca a necessidade de ampliar a pressão sobre o STF e
o governo para que a previsão de recursos
para as novas tabelas salariais não seja outra
vez excluída da Lei Orçamentária.
Muitos ativistas lamentam a falta de
empenho de algumas direções sindicais de
bases que concentram grande quantidade
de servidores em encaminhar a greve decidida pela categoria e aprovada nas reuniões
nacionais da federação da qual fazem parte.
Algumas direções sindicais, infelizmente,
sequer defenderam a preparação da greve
em seus estados. Na intenção de fortalecer
o movimento, na última sexta-feira, o Comando Estadual de Greve aprovou o envio
de uma carta chamando os demais estados
à greve.

JOrnal da greve

sintrajufe/RS

Comando de Greve discute
próximos passos
da mobilização
Na reunião do dia 30/5 do
Comando de Greve, a avaliação é que a greve no Rio Grande do Sul segue forte e crescendo, servindo de exemplo
aos demais. Será encaminhada
carta aberta da categoria no RS
à Fenajufe e aos estados que
ainda não estão em greve, para
que deflagrem imediatamente
o movimento paredista.
Foi aprovado, ainda, um
convite para que o Sindicato
dos Servidores do Judiciário
Estadual no RS participe de
um debate conjunto sobre a
PEC 59/13, bem como solicita-
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ção de reunião do Comando de
Greve com a entidade.
Ficou definido que o representante do RS no Comando
Nacional será um membro da
direção do Sintrajufe/RS, em
sistema de rodízio. Na primeira
reunião, dia 3/6, o representante será o diretor Paulo Gustavo
Hundertmark Barroso Junior.
Além disso, houve críticas
à falta de divulgação da greve
no site da Fenajufe. Decidiu-se
reiterar a solicitação para que
a federação dê amplo destaque
para as notícias da greve no RS
e nos demais estados.

Grevistas distribuem carta aberta a
servidores do judiciário Estadual

No dia 29, colegas do Comando de Greve fizeram passagem
em setores dos prédios do Foro Central I e do Tribunal de Justiça
do Estado. Eles distribuíram a carta aberta redigida pelo Sintrajufe/RS e esclareceram sobre os prejuízos que estão embutidos
na PEC 59/13. Os colegas conclamaram os servidores do Judiciário Estadual a lutar juntos contra essa que pode ser a maior
perda de direitos depois da Reforma da Previdência.
A Justiça Federal de Gravataí está na greve!

Envie fotos da mobilização para imprensa@sintrajufe.org.br
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