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Servidores mantém Greve na JF

O transporte passará na frente do TRE às 14h30 e na frente do TRT às 14h45. 

A Assembleia realizada nesta quarta-feira (3) na 
Justiça Federal manteve a Greve iniciada dia 14 
pelo reajuste salarial. 

Na quinta (4), os servidores farão nova avaliação 
do movimento, já com novidades vindas da 
reunião do Comando de Greve Nacional, em 
Brasília.

Durante a assembleia, foi transmitida aos 
participantes a declaração ao vivo do servidor 
Sérgio Mendonça, que representou SC durante 
reunião do Comando em Brasília. De acordo com 
Sérgio, a Greve continua em estados como São 
Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio de 

Janeiro, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Rio 
Grande do Sul. 

Lewandowski afirmou que vai atuar junto com o 
Procurador Geral da República, Rodrigo Janot, em 
busca de um acordo entre Judiciário com o 
Governo Dilma/PT. 

“Nossa pressão vem sendo feita para que a cúpula 
do Judiciário cobre um acordo com o Executivo”, 
reforça o diretor do Sintrajusc, Paulo Koinski. 

Na última terça-feira, jornais de alcance nacional 
como Valor Econômico e o Correio Braziliense 
noticiaram críticas de ministros do STF ao corte no 
orçamento adicional feito pelo Governo Dilma/PT. 

Assembleia  5ª-feira (4), às 15h, na Justiça Federal

Servidores 
avaliam que 
continuar a Greve 
é a melhor saída



Vamos preparar um grande Ato Público dia 10!
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JUNTOS SOMOS FORTES!

FILIE-SE AO SINTRAJUSC! 

Para mostrar a indignação da categoria em relação 
aos cortes que o Executivo fez no orçamento previsto 
para 2015, enviado pelo Judiciário, vamos garantir a 
presença de servidores de Florianópolis e representa-
ções de cidades próximas à Capital no Ato Público 
que será realizado dia 10, em defesa da autonomia e 
independência do Judiciário.

Para o Ato serão convidadas associações dos 
magistrados, administrações das Justiças do Traba-
lho, Eleitoral e Federal. 

Também nesta quinta, os servidores da Justiça Federal 
em Itajaí farão assembleia às 14 horas, para avaliar o 
movimento da categoria em reivindicação ao reajuste 
salarial. De acordo com o diretor do Sintrajusc, Pedro 
Antônio de Oliveira, a ideia é chamar servidores dos 
outros órgãos do Judiciário na cidade para ampliar o 
movimento. 

Servidores em Itajaí ampliam mobilização

 Mesmo se o PL 
7920/2014 fosse 
aprovado hoje, a 
ca tegor ia  a inda 
amargar ia  mais 
dois anos de perdas 

inflacionárias. Como o PL prevê a reposição salarial 
em seis parcelas, a partir de julho de 2015, o aumen-
to real só viria a partir de julho 2017. O levantamen-
to foi elaborado por Washington Moura Lima, eco-
nomista que assessora o Sintrajud.

Para o estudo, o economista projetou uma infla-
ção de 92,59% considerando o período de junho de 

Estudo aponta que é urgente a aprovação do PL 7920/14

A Oficial de Justiça Claudia 
Rech, há 15 anos trabalhadora na 
JF, reforça o convite aos colegas e 
diz que o importante é unir a catego-
ria para fazer uma grande mobiliza-
ção e quanto às expectativas de rea-
juste salarial, ela espera que o 
ministro Lewandowski faça valer o 
PL 7920/2014. 

EM DEFESA E AUTONOMIA DO JUDICIÁRIO

Claudia Rech:
“-É importante 

unir a categoria!”

No último dia 1º, os companheiros do litoral norte 
suspenderam a greve e passaram a paralisar as 
atividades duas horas por dia. Há também a perspectiva 
de 
”Veremos a possibilidade de participarmos do Ato 
Público que está marcado para dia 10, em Florianópolis, 
diz.

INTERIOR:

2006 (data da aprovação do PCS-3) a novembro de 
2017 (mês que antecederia a aplicação da última par-
cela prevista no projeto de lei).

Diante deste cenário, somente nas duas últimas 
parcelas, em julho e em dezembro de 2017, a cate-
goria teria aumento de real, ainda assim de 9,42%. O 
estudo que pode ser acessado na matéria de mesmo 
títuko disposta no site do SINTRAJUSC considera 
a média da carreira efetiva (VB + GAJ) e mostra a 
corrosão dos salários diante da inflação, reforçando 
a urgência da aprovação do projeto de lei, como 
medida para amenizar a situação da categoria. 

(Fonte: SINTRAJUD)


