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Greve é suspensa, mas luta
continua com Apagão dia 6

O SINTRAJUSC fará Assem-
bleia na próxima terça-feira, 6, às 
15 horas, na Justiça Federal, no 
mesmo dia em que está prevista 
sessão do Congresso Nacional 
para análise dos vetos presiden-
ciais, entre eles o veto ao PLC 
28/2015. Nesta quinta-feira, 1º, 
os servidores na Justiça Federal 
decidiram pela suspensão da 
greve, com manutenção do es-

tado de greve e da luta salarial 
da categoria, com realização de 
apagões em dias de sessão do 
Congresso.

Após reunião nesta quinta-
feira, 1º, em Brasília, o CNG da 
Fenajufe indicou a suspensão 
unifi cada da greve, manutenção 
do estado de greve e a continui-
dade da luta pela derrubada do 
veto 26.  Outra orientação do 

CNG é que os sindicatos man-
tenham os apagões e paralisa-
ções, como forma de manter 
a  categoria  mobilizada  e  em  
movimento pela derrubada do 
veto ao PLC 28.

Na avaliação do CNG, a 
postura do presidente da Câ-
mara dos Deputados, Eduardo 
Cunha (PMDB/RJ) é inacei-
tável e desrespeitosa com a 



EXPEDIENTE: Publicação do Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal no Estado de Santa Catarina � Filiado à 
FENAJUFE - Rua dos Ilhéus, 118, sobreloja, sala 3, Edifício Jorge Daux, CEP 88010-560, Centro, Florianópolis/SC Fone/FAX: 
(048)3222.4668 - imprensa@sintrajusc.org.br - www.sintrajusc.org.br - Produção: Míriam Santini de Abreu (MTb 8077/RS) e   
Clarissa Peixoto (Mtb 3609/SC) - Tiragem: 1.000 exemplares

categoria, que não aceita ser 
usada como moeda de troca no 
jogo de barganha dos partidos 
e parlamentares, na busca de 
ministérios, cargos e verbas, 
bem como para manter a pro-
miscuidade do financiamento 
de campanhas por empresas. 
Cunha condicionou a manuten-
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ção do veto 26 à derrubada  de  
outro,  das  doações  empresari-
ais a partidos e candidatos nas 
campanhas eleitorais, o que foi 
denunciado ao longo de todo o 
ato e pressão realizada no inte-
rior do Congresso ao longo da 
quarta-feira.

Assim será mantida a mobi-

lização pelos meios possíveis 
para  participação  no  acom-
panhamento da sessão do Con-
gresso e o trabalho de pressão 
sobre os parlamentares, fazendo 
atividade nos aeroportos, ações 
virtuais, pressão sobre os par-
lamentares nos estados,  entre  
outros.

Pelo presente Edital, a Di-
retoria Executiva do Sindicato 
dos Trabalhadores no Poder Ju-
diciário Federal no Estado de 
Santa Catarina (SINTRAJUSC), 

conforme estabelece o artigo 38 
do Estatuto Sindical, faz saber 
aos trabalhadores do Judiciário 
Federal de Santa Catarina que 
será realizada ASSEMBLEIA 

GERAL no dia 06 de outubro 
do ano de 2015, terça-feira, às 
15 horas, na entrada da Justiça 
Federal, na avenida Beira-
mar Norte, na Capital, com os 
seguintes pontos de pauta:

1) Informes;
2) Mobilização pelo PLC 28/2015;
3) Plano de Lutas para a XIV 
Plenária Nacional da Fenajufe, 
nos dias 23, 24 e 25 de outubro 
em João Pessoa, na Paraíba.

Florianópolis, 01 de outubro de 
2015.

Coordenação Geral do 
SINTRAJUSC

Participe da luta. Sindicalize-se!


