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Eleitoral e Federal em
Grevesegunda-feira

24 horas de paralisação fazemmovimento avançar:

Justiça do Trabalho terá nova Assembleia segunda
A paralisação de 24 horas, ontem, acordou a

categoria para a luta. AGreve foi forte no TRE,
que chegou a aprovar na reunião setorial a con-
tinuidade imediata do movimento.
No debate na Assembleia Geral, com parti-

cipação dos demais setores, foi aprovada a pro-
posta da Justiça Federal, de entrar em Greve a
partir de segunda-feira, observando assim os
prazos de lei para garantir a legalidade do mo-
vimento.
Haverá avaliações a cada final de dia para

deliberar sobre a continuidade da Greve. Na
Justiça Federal o movimento foi bom na Capi-
tal e em várias cidades do interior (veja ao
lado).
O movimento na Justiça do Trabalho ficou

abaixo do esperado na Capital e a categoria
aprovou apenas paralisar por duas horas na
próxima quarta-feira, quando haverá marcha a
Brasília.
Também foram debatidas propostas de pa-

rar por 5 horas diárias e por 2 horas diárias.
Depois da Assembleia Geral, em frente ao
TRE, ficou deliberada novaAssembléia para a
segunda no TRT, a fim de avaliar o novo qua-
dro nas demais justiças e discutir novamente a

mobilização. Mas servidores da JT de vários
setores paralisaram ontem, como os da Seinfo,
Ascom e Varas do interior, assim como da
Segurança, alguns servidores de Gabinetes e
de Varas da capital, que ficaram com poucos
servidores trabalhando durante a paralisação
em razão de estarem com os quadros bastan-
te reduzidos, apesar do excesso de trabalho.
O Sindicato orienta os servidores da Justi-

ça do Trabalho, em cada setor, a debater a
entrada na Greve e acompanhar as demais
justiças ou indicar outras alternativas de
mobilização.

*Florianópolis: JT, JF e JE
*Blumenau: JF, JT e JE
*Joinville: JF
*Joaçaba: JF fez paralisação das 13 às 15

horas
*Chapecó: JF e JT
*Criciúma: JF
*BarraVelha: JE
*Imbituba: JT
*Palhoça: JT
*São José: JT

Quadro de Greve no dia 8



Confira o quadro nacional

Ato dos Federais é nesta quinta, às 14 horas
O Fórum dos Servidores Públicos Federais em SC realiza nesta quinta-feira, dia 9,Ato Unificado às
14 horas, com concentração na frente do Teatro Álvaro de Carvalho (TAC) e passeata às 15 horas.A
atividade faz parte doDiaNacional de Luta dos SPFs. OSINTRAJUSC chama a categoria para partici-
par da atividade.

AvisodeGreve
OSINDICATODOSTRABALHADORESNOPODER JUDICIÁRIOFEDERALNOESTADODE
SANTACATARINA, comCGC/MFnº 02.096.537/0001-22, por seuCoordenadorGeral, para cumpri-
mento 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 Judiciário Federal, da base deste Sindicato, entrarão em
Greve por tempo indeterminado a partir de 13 de agosto de 2012.

Florianópolis (SC), 9 de agosto de 2012

SérgioMurilo de Souza

CoordenadorGeral do SINTRAJUSC

AGreve por tempo indeterminado dos servidores
doDistrito Federal completounesta quarta, 8 de agosto,
uma semana, e ganhou um reforço importante na terça,
7, com a adesão dos servidores doMPU.Ainda nesta
quarta, 8, omovimento nacional foi intensificado com
a deflagração daGreve pelos servidores de São Paulo
e deMato Grosso. Na segunda, 13, será a vez de SC.

VEJACOMOESTÁAMOBILIZAÇÃONA-
CIONAL:

Greve por tempo indeterminado:
Sindjus-DF: Em greve desde o dia 1º de agosto
Sintrajud-SP:Aadesão maior é na JT e no TRE
Sindijufe-MT:EmMatoGrosso, a categoria iniciou

a Greve nesta quarta

Paralisações de 24 horas e datas de início já
aprovadas
Sintrajusc-SC: Greve a partir do dia 13
Sindjufe-BA:Acategoria aprovou o indicativo de

Greve por tempo indeterminado a partir do dia 15 de
agosto. Essa data será ratificada em uma nova
Assembleia, que será realizada possivelmente no dia
14.
Sindjuf-PB: Servidores da Paraíba decidiram que

irão paralisar as atividades por 24 horas no TRE-PB,
durante o dia 15, com direito a piquete e manifesta-
ções. Um comitê foi definido para visitar o TRT, as
Varas do Trabalho e Justiça Federal e convidar os de-
mais servidores a também semobilizar. No dia 15 será
realizada nova assembleia de indicativo deGreve
Sintrajufe-RS: EmAssembleia Geral nesta quarta-

feira, 8, os servidores do Judiciário Federal do Rio
Grande do Sul aprovaram deflagração de Greve por
tempo indeterminado a partir de 15 de agosto

Osdemais Sindicatos fizeramAssembleias para
discutir adesão à Greve. O SINTRAJUSC fará a
atualização na tarde desta quinta-feira.


