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Estásemreajustehá6anos?
Hoje começaaGreve

Hoje Santa Catarina irrompe na Greve do Judi-
ciário Federal. E usamos a palavra irromper por-
que, muitas vezes, o que inicia aos poucos de re-
pente brota com ímpeto, como aconteceu na
Assembleia de semana passada em que os servido-
res da Eleitoral e da Federal aprovaram por maio-
ria o início do movimento. Às 16 horas desta se-
gunda-feira é a vez dos servidores da Justiça do Tra-
balho em Florianópolis decidirem, em Reunião
Setorial, que decisão irão tomar em relação à Gre-
ve.

Blumenau já decidiu. A Justiça Federal de lá ade-
riu à Greve por tempo indeterminado, e o mesmo
ocorreu na  2ª e 3ª Varas da Justiça do Trabalho.
Hoje os colegas da JF e JT de lá irão conversar com
o pessoal da Eleitoral. Os servidores de Blumenau
indicaram um representante para ir na reunião do
Fórum dos Trabalhadores no município, que reúne
cerca de 15 Sindicatos, e explicar a situação dos
trabalhadores. O Fórum vai apoiar o movimento do
Judiciário.

A ideia é envolver a sociedade na luta para que
sensibilize os Tribunais a não cortar o ponto. No

informe repassado ao SINTRAJUSC, os colegas
dizem que essa é uma forma de colocar a opinião
pública a nosso favor. E concluem: "... que sejam
encaminhadas essas informações para a JT em
Florianópolis para que se sensibilizem no senti-
do de aderirem ao movimento por tempo
indeterminado, como estamos fazendo aqui no in-
terior".

O apelo vem do meio da categoria. Por ele é
importante que os servidores da JT participem da
Reunião Setorial na rampa, acelerando a
mobilização, para não deixar os colegas sozinhos
na luta. A presença dos servidores do JT é funda-
mental para impulsionar a Greve no Estado. Se
nos entregarmos agora, quem vence?

Os jornais dizem que Dilma Rousseff abre o
expediente desta segunda num encontro com
Miriam Belchior, a ministra do Planejamento.
E lá estão as entidades sindicais em acampa-
mento que vai até a próxima sexta-feira. Dia 31
se aproxima. Agora é tudo ou nada. Quem está
sem reajuste há seis anos tem que dar a respos-
ta agora.

Reunião Setorial nesta
segunda, às 16 horas, no TRT



Orientações para o início da Greve
Confira as orientações para o início da Greve

nesta segunda-feira, dia 13
A Direção do SINTRAJUSC tomou precauções

para garantir a legalidade do movimento, que são
as seguintes:

- Divulgou a data de início da Greve em jornal
de distribuição estadual

- Informou a Administração dos Tribunais quan-
to aos motivos da Greve

- Realizou Assembléia com pauta pré-definida
e em Assembléia decidiu pela Greve

- Disponibiliza na página Modelo de Ponto para
registro de frequência durante a Greve

 Atividades para a paralisação:
A - Não se esqueça de assinar o ponto "parale-

lo", que é um instrumento fundamental para de-
pois discutirmos a ameaça de desconto. O mode-
lo está na página.

B - Mantenha-se na Greve durante todo o horá-
rio de trabalho.

C - Envie ao Setor de Comunicação -
imprensa@sintrajusc.org.br - um relato do dia e
também fotos, com o Assunto "Relato da Greve".

D - Aproveite para discutir com os colegas as-
suntos de interesse dos servidores, como saúde
no trabalho, tele-trabalho, produtividade e metas.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL
Pelo presente Edital, a Diretoria Executiva do
Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciá-
rio Federal no Estado de Santa Catarina
(SINTRAJUSC), conforme estabelece o artigo
38 do Estatuto Sindical, faz saber aos trabalha-
dores do Judiciário Federal de Santa Catarina
que será realizada ASSEMBLEIA GERAL no dia
15 de agosto do ano de 2012, quarta-feira, às
13 horas, no TRE (Rua Esteves Júnior 68, Cen-
tro, Florianópolis), com os seguintes pontos de
pauta:

1 - Informes; 2 – Greve e mobilização pelo PCS;
3 – Uso do Fundo de Mobilização e Luta; 4 –
Eleição de delegados para a Reunião Ampliada
da Fenajufe no dia 16 de agosto.

Florianópolis, 10 de agosto de 2012

Coordenação Geral do SINTRAJUSC

Os servidores públicos federais em Greve rea-
lizaram na quinta-feira, 9, mais um Dia Nacional de
Luta, para pressionar o governo na abertura de ne-
gociações efetivas que atendam as propostas
reivindicadas, como reposição salarial e qualidade
dos serviços públicos. O Ato também foi realizado
em Florianópolis.

No dia 15 de agosto os servidores irão fazer  uma
grande marcha na Esplanada dos Ministérios, em
Brasília, para exigir a abertura imediata de negoci-
ações efetivas.  Na sexta-feira (17), ainda em
Brasília, acontecerá mais uma plenária unificada
reunindo todas as categorias em Greve. Será um
momento de avaliação do processo de negociação
e de definição dos próximos passos do movimento
nacional.

A postura intransigente do governo Dilma em
não negociar foi duramente criticada no ato de quin-
ta passada, além das ameaças de corte de ponto que
caminharam na "contramão" do que esperava o go-
verno. A postura autoritária de Dilma gerou revolta
nos servidores, que responderam com a intensifi-
cação do movimento paredista. Já são mais de 300
mil servidores em Greve em todo país nas catego-
rias do Executivo e a paralisação nacional ganha
reforço com a retomada da Greve dos servidores
do Judiciário. Com informações do Sintrajud

Dia 15 temmarcha
emBrasília

ATENÇÃO: No dia 15, quarta-feira,
haverá Assembleia Unificada dos

Servidores Públicos Federais, às 14
horas, na Catedral.


