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SANTA CATARINA PARALISA
DIA 29 DE MAIO,

COM INDICATIVO DE GREVE

Fortaleça a luta pela data-base!

Vamosnosorganizar nos locais de trabalho!

Em Assembleia Geral realizada durante a parali-
sação de três horas na quarta-feira, dia 21, mais de
150 servidores reunidos no prédio da Justiça Fede-
ral em Florianópolis decidiram chamar paralisação
de 24 horas no dia 29 de maio, com Assembleia Ge-
ral no prédio do TRE para decidir se transformam a
paralisação em Greve por tempo indeterminado.
A paralisação também teve a adesão dos colegas

de Itajaí (VF) e de Chapecó (VF). Com a boa adesão
na Capital, colegas de vários municípios já estão se
organizando para parar na próxima quinta.
A preocupação dos servidores foi no sentido de

fortalecer a Greve nacional da categoria, que já con-
ta com a adesão da Bahia, Mato Grosso, São Paulo e
Rio Grande do Sul, além de dar um recado bem con-
tundente tanto para o governo Dilma/PT como para
o Supremo Tribunal Federal exigindo respeito e ne-
gociação!

Agora é tarefa de todos fortalecer a luta, expli-
cando para os colegas a necessidade de se mobiliza-
rem. Temos que construir uma forte Greve em Santa
Catarina e mostrar para o governo Dilma/PT que não
aceitamos a "piada demau gosto" de negociar somen-
te em 2016.
Com a GREVE também vamos mostrar para o Su-

premo que não estamos dispostos a permitir a cria-
ção de uma carreira em separado para os servidores
do STF, e que temos urgência no resultado concreto
da "mesa de negociação".
Todos os colegas que participaram da paralisação

e da Assembléia estão de parabéns! Agora é cons-
truir a Greve nos locais de trabalho e nas cidades do
interior do estado. Fale com os seus colegas, forme
comissões de mobilização e eleja delegados sindi-
cais! 2014 não vai ter somente Copa do Mundo e
eleições gerais! Vai ter GREVE!
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Servidores de VF de Itajaí participaram da paralisação

O Dia do Apagão do Judici-
ário, ocorrido na quarta-feira,
21, teve repercussão não só
na imprensa, como em sites
especializados na área jurídi-
ca.
O jornal Diário de S. Paulo

publicou com destaque cha-
mado para o ato, bem como o
site institucional da Ordem
dos Advogados do Brasil -
Santos.
Já os sites Consultor Jurídi-

co e Tribuna do Direito desta-
caram não só o Dia do
Apagão, como a greve do Ju-
diciário por todo o país. No
portal R7, o fechamento de
uma das pistas da avenida
Paulista pelos servidores tam-
bém foi citado.
A suspensão dos prazos

processuais no TRT-2 em de-
corrência da greve foi notícia
nos sites da OAB-SP e
Migalhas.com . (Sintrajud)


