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Dia 8 servidores emSC se
somamàGreve dos Federais

Organize-se emseu local de trabalho.
Temos até o dia 31 para garantir reajuste salarial!

Os servidores do Judiciário em SC irão se somar à
luta do funcionalismopúblico por revisão salarial e valo-
rização da carreira. Em paralisação de duas horas na
quinta-feira, 2 de agosto, noTRE, comAssembleiaGe-
ral, foi aprovada, pormaioria, Greve no dia 8 de agosto,
quarta-feira. Os servidores farão a paralisação concen-
trados na Justiça doTrabalho, Federal e Eleitoral. Tam-
bém foi aprovado que se faça Reunião Setorial para de-
liberar sobre os próximos encaminhamentos, que serão
levados nomesmodia (8) para umaAssembleiaGeral às
17 horas no TRE.
As falas naAssembleia foram incisivas no sentido de

ser este ummomento estratégico para aumentar a pres-
são sobre o governoDilma, que já admite, nosmeios de
comunicação, os efeitos que asGreves estão provocan-
do no país. Servidores do interior do estado também
pararam por duas horas no dia 2 e decidiram aderir à
Greve no dia 8 (veja no quadro do verso).

DECRETOABUSIVO
ACondsef (ConfederaçãoNacional dosTrabalhado-

res do Serviço Público Federal) vai entrar com ação de
inconstitucionalidade noSTFcontra oDecreto n° 7.777,
editado semanapassadapela presidenteDilmaRousseff.
Os servidores da base da Condsef estão paralisados há
42 dias.
O decreto é considerado abusivo e uma afronta à de-

mocracia e determina a substituição de servidores gre-
vistas por servidores de outras esferas de poder e até

mesmopermite a contratação de terceirizados para as-
sumir, na Greve, cargos ocupados por servidores de
carreira. "Mesmo frente aobombardeio e inúmeras ten-
tativas do governoDilma de acabar com a paralisação
no setor público a greve só faz aumentar.Agrandemo-
tivação continua sendo ado atendimento de reivindica-
ções urgentes com apresentação imediata de uma pro-
posta do governo que possa ser analisada pelos servi-
dores em todo oBrasil na busca por um acordo", afir-
ma aConfederação.

MAISADESÕES
Os servidores decidiram endurecer a paralisação

após oMinistério do Planejamento adiar as negocia-
ções. Inicialmente, o órgão havia se comprometido a
apresentar proposta até dia 31 de julho.Há urgência na
definição dos reajustes.Amenos de ummês do prazo
final, 31 de agosto, para que o governo encaminhe pro-
jetos de lei aoCongressoNacional comprevisão orça-
mentária para 2013, a intransigência nos processos de
negociação continua incentivando o reforço naGreve
geral do funcionalismo.Novas categorias anunciaram
que podem aderir à paralisação por tempo
indeterminado, como é o caso da Polícia Federal, dos
servidores do Judiciário, parte deles já em Greve, e
fiscais federais daAgricultura.
No Executivo, segundo informações da Condsef,

outras categorias tambémdevem reforçar a unidade e
pressão para garantir a apresentação de propostas do



Mobilizaçãono interiorgoverno e o atendimento das reivin-
dicaçõesmaisurgentesdos trabalha-
dores do setor público.
Servidores da Imprensa Nacio-

nal pararam atividades por 24 ho-
ras, interrompendo a publicação da
edição do Diário Oficial da União
(DOU) de quinta. Servidores da
SPU (Superintendência do
Patrimônio da União) também po-
dem aprovar Greve. Quarta-feira
será a nossa vez de avançar na cons-
trução da luta, que em 31 de agosto
tem prazo final para conquistar a
aprovação do reajuste.

Todos os dias osmeios de co-
municação despejam informa-
ções sobre fatos locais, nacio-
nais e mundiais. Fica difícil sa-
ber qual a notícia que tem impor-
tância para a nossa vida e como
os fatos se relacionam uns com
os outros para ajudar o leitor ou
telespectador a compreender a
realidade e atuar para mudá-la,
especialmente na nossa vida

Sindicato faz curso dia 18 sobre análise da realidade
Vamosparticipar!

ITAJAÍ
1º e 3ºVaras Federais e parte do setor administrativo paralisaram das 15
às 17 horas no dia 2

CHAPECÓ
Fizeram reunião das 15 às 17 no dia 2, com servidores das três Justiças
concentrados na Justiça Federal
*Irão aderir àGreve do dia 8, comReuniãoSetorial às16 horas na Justiça
Trabalho

CRICIÚMA - JF
*Fizeram reunião no dia 2 e decidiramparalisar no dia 8

EDITALDECONVOCAÇÃODEASSEMBLEIAGERAL

Pelo presente Edital, a Diretoria Executiva do Sindicato dosTrabalhadores no Poder Judiciário Federal no
Estado de SantaCatarina (SINTRAJUSC), conforme estabelece o artigo 38 doEstatuto Sindical, faz saber aos
trabalhadores do Judiciário Federal de Santa Catarina que será realizadaASSEMBLEIAGERALno dia 8 de
agosto do ano de 2012, quarta-feira, às 17 horas, no TRE (RuaEsteves Júnior 68, Centro, Florianópolis), com
os seguintes pontos de pauta: 1 - Informes; 2 - Deliberação sobre aGreve.
Florianópolis, 04 de agosto de 2012
CoordenaçãoGeral do SINTRAJUSC

AVISODEGREVE

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NO PODER JUDICIÁRIO FEDERALNO ESTADO DE
SANTACATARINA, comCGC/MFnº 02.096.537/0001-22, por seuCoordenadorGeral, para cumprimento
das exigências contidas na Lei nº 7.783/89, avisa aos usuários dos serviços e a população em geral que os
servidores públicos federais do Poder Judiciário Federal, da base deste Sindicato, farão Greve no dia 8 de
agosto de 2012.
Florianópolis (SC), 04 agosto de 2012
SérgioMurilo deSouza
Coordenador Geral do SINTRAJUSC

laboral no Judiciário, com os
problemas que enfrentamos no
dia-a-dia, como o assédiomoral,
a falta de pessoal e a postura das
chefias e administrações. É ne-
cessário ter um suporte de mé-
todos para compreender essas
dificuldades e necessidades e
superar esse quadro.
Por isso oSINTRAJUSCestá

oferecendo aos filiados o Cur-

so de Formação "Metodologia
de Análise da Realidade", com
Daniel Romero, do Instituto La-
tino-Americano de Estudos Só-
cio-Econômicos (Ilaese). O cur-
so será no dia 18 de agosto, sá-
bado, em Florianópolis, das
8h30 às 18h, e é aberto à cate-
goria. Inscreva-se enviando e-
mail para:
administrativo@sintrajusc.org.br


