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Categoria rejeita anteprojeto do STF
sobre reposição salarial e greve continua
Em assembleia geral realizada no dia
13, na Justiça Federal, a categoria rejeitou
o encaminhamento do STF sobre a resposição salarial apresentado no dia 12 à
Fenajufe, sem discussão com a categoria.
Os servidores aprovaram a continuidade
da greve por tempo indeterminado e o
calendário de mobilização, com Apagão
do Judiciário e vigília no dia 18, nas varas trabalhistas, em dia de ato nacional
da categoria em defesa da derrubada do
veto 28/15 no Congresso Nacional (o fechamento desta edição do T-Liga NAF
aconteceu no dia 14).
A direção do sindicato explicou o
anteprojeto apresentado pelo STF, resultado de negociação com o governo e
sem qualquer discussão com a categoria. O projeto prevê o parcelamento da
reposição em quatro anos, com oito parcelas semestrais e, quando integralizado,
em 07/2019, representaria reajuste de
41,47% na tabela salarial. A negociação

deu carona a reajuste nos cargos em comissão de 16% (CJ1) e 25% (CJ 2 a 4) e
também à apresentação de outro projeto,
prevendo novo reajuste à magistratura, de
16,38%, em parcela única, em 01/2016.
O diretor Ruy Almeida, que estava
em Brasília dia 12, falou sobre reunião da
Fenajufe e dos sindicatos com o diretor-geral do STF, Amarildo Vieira. Sobre
a pretensão do tribunal de utilizar os
13,23% já incorporados por colegas da JT
para compor os percentuais do anteprojeto, o DG afirmou que o TST concordava
com a supressão, o que foi negado horas
depois pelo próprio presidente do TST,
Antônio José de Barros Levenhagen. Ruy
falou também sobre o ato público realizado por servidores em frente ao STF no
dia 12, quando os servidores foram violentamente reprimidos.
Quando o espaço foi aberto para manifestações da categoria, os colegas rejeitaram o encaminhamento do STF de en-
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Servidores seguirão fortalecendo a greve e pressionando por reposição salarial

caminhar um anteprojeto sem qualquer
discussão com os servidores. No entanto,
havia visões diferentes sobre a questão.
Alguns colegas afirmaram que, para a
categoria não sair da greve sem nada, é
preciso agora pressionar o Supremo para
que melhore o anteprojeto e buscar o diálogo com o STF. A maioria dos colegas
defendeu outra posição. “Não trancamos
o diálogo porque nunca fomos chamados
para dialogar”, foi afirmado em vários momentos.
A assembleia também aprovou nota
pública lançada no mesmo dia pelo Comando Estadual de Greve, esclarecendo
sobre o anteprojeto do STF. Logo após as
votações, a categoria foi chamada a fazer
um grande apitaço, pelo fortalecimento
da greve, rumo à derrubada do veto ao
PLC 28/15.
Confira no verso o calendário de
mobilização aprovado.
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CONVÊNIOS

Sindicalizados têm até 50% de desconto
em site de produtos Brastemp e Consul
O Sintrajufe/RS tem convênio com o site Compra Certa,
que comercializa produtos Brastemp e Consul. Os sindicalizados
podem adquirir produtos com até 50% de desconto em eletrodomésticos, de 10 a 30 de agosto, quando o site faz aniversário. Há
ainda frete gratuito para alguns produtos.
Para fazer uso do convênio, o sindicalizado precisa entrar no
site www.compracerta.com.br/sintrajufers e fazer cadastro como
pessoa física.
A senha pedida para efetivação das compras deve ser solicita-

da pelo e-mail convenios@sintrajufe.org.br e é para uso exclusivo
de servidores sindicalizados ao Sintrajufe/RS.
Vantagens:
• Preço mais acessível do mercado nas
marcas Brastemp e Consul.
• Entregas em todo o Brasil.
• Um ano de garantia da fábrica.
• Brindes e ofertas especiais.
• Parcelamento em até 12 vezes, sem juros.

Sintrajufe firma convênio para descontos
em pousada em Ibiraquera/SC
O Sintrajufe/RS firmou recentemente um convênio com
a pousada Mirante da Barra, localizada na praia de Ibiraquera,
município de Imbituba, em Santa Catarina. A pousada oferece descontos aos sindicalizados do Sintrajufe/RS nos dois
tipos de acomodação disponíveis: suítes e casas completas.
Durante o período de baixa temporada, com exceção de
feriados, os valores para sindicalizados ao Sintrajufe/RS são
os seguintes:
Nas suítes superiores:
Para casal - Duas ou mais diárias,
R$ 90,00 a diária.
Nas casas completas:
Para casal - Três ou mais diarias,
R$ 100,00 a diária
Para até 4 pessoas - final de semana com duas diárias,
R$ 320,00 / pacote.
Pacotes com mais de 5 diárias,
R$ 120,00 / diária.
Para até 6 pessoas - final de semana com duas diárias,
R$ 380,00 / pacote.
Pacotes com mais de 5 diárias,
R$ 150,00 / diária.
Calendário aprovado em assembleia geral de 13/8/2015:
18 de agosto – Apagão do Judiciário Federal, com mutirões de

Nesse valor está incluída toda a roupa de cama e banho,
internet wireless, estacionamento fechado.
Ibiraquera encontra-se muito próxima de diversas praias paradísiacas de Santa Catarina como, por exemplo, a Praia do Rosa,
Ferrugem, Praia do Ouvidor, Guarda do Embaú, etc.
Para mais informações, os telefones da pousada Mirante da
Barra são os seguintes: (48) 3355-6008 / 9604-9164.

convencimento e vigília nas varas
trabalhistas, com acompanhamento do ato nacional
19 de agosto – rodada estadual de

assembleias de base de avaliação
20 de agosto – assembleia geral,
nas varas trabalhistas
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