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HOJE TEMATOUNIFICADO PARA
DIZERNÃO! PARTICIPE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL

Pelo presente Edital, a Diretoria Executiva do Sin-
dicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal
no Estado de Santa Catarina (SINTRAJUSC), con-
forme estabelece o artigo 38 do Estatuto Sindical, faz
saber aos trabalhadores da Justiça do Trabalho de
Santa Catarina que será realizada ASSEMBLEIA
GERAL no dia 20 de março do ano de 2012, terça-
feira, às 17 horas, no Auditório do TRT, na Capital,
com o seguinte ponto de pauta:

a) Discussão e deliberação sobre a Ação da Grati-
ficação Judiciária

Florianópolis, 15 de março de 2012
Coordenação Geral do SINTRAJUSC

21 de março, quarta - Seminário em Florianópolis sobre o Funpresp (Fundo de Previdência
complementar do servidor público) e o PLP 549 (congelamento salarial)
PALESTRANTES:
-Luis Fernando Silva, assessor jurídico do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência do
Serviço Público Federal em Santa Catarina (Sindprevs/SC) e do Sindicato dos Trabalhadores no
Serviço Público Federal no Estado de Santa Catarina (Sintrafesc).
-Paulo Roberto Koinski, Coordenador Geral do SINTRAJUSC
Horário: 18h30 às 22 horas - Local: auditório da FECESC (Av. Mauro Ramos, 1624, na frente do
banco redondo) em Florianópolis

Seminário debate fundo
de previdência privada e congelamento salarial

O governo Dilma resiste a cumprir a lei e con-
ceder reajuste salarial aos servidores. Trabalha para
aprovar o fundo de previdência privada e o projeto
de congelamento salarial. Essas medidas atingem
o funcionalismo público das três esferas.

Por isso queremos a sua presença no Ato Unifi-
cado que ocorre hoje, dia 15, em Florianópolis, na
Praça Pereira Oliveira, ao lado do Teatro Álvaro
de Carvalho. O Ato inicia às 15 horas, com cami-
nhada até o Ticen e panfletagem e esclarecimentos
à população até às 17 horas.

Os servidores da Justiça do Trabalho e Eleitoral
devem se encontrar às 14h30 na frente de seus pré-
dios para irmos até o Ato. Os servidores da Fede-
ral que forem participar do Ato podem ligar para
(48)3222-4668 até às 14 horas e garantir a loco-
moção de ida e volta. Só a luta vai manter a ampliar
nossos direitos!

Privatização da previdência e falta de reajuste salarial


