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ATO NO TRT FORTALECE 
GREVE EM SANTA CATARINA

A rampa do Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT) da Esteves 
Júnior, em Florianópolis, nova-
mente foi palco de uma grande 
demonstração da força dos ser-
vidores do Judiciário Federal em 
Santa Catarina. Na tarde dessa 
quinta-feira (18), aproximada-
mente 500 trabalhadores se 
concentraram em frente ao TRT 
para o Ato Estadual em defesa 
da aprovação do PLC 28/2015, 
que garante o reajuste salarial 
e tramita no Senado Federal, 
devendo voltar para a pauta de 
votação no  próximo  dia  30.  
Foi a maior manifestação con-
junta desde o início da Greve, 
desencadeada em 8 de junho.

Desde o início da manhã ser-
vidores de Joinville, Jaraguá do 

Sul, Mafra, Itajaí, Blumenau 
e Criciúma começaram a  se  
descolar  para  Florianópolis  
para  par�cipar  do  Ato,  numa 
demonstração de unidade 
que mo�vou vários colegas a 
se manifestar em defesa do 
reajuste salarial e da valoriza-
ção da carreira. As falas eram 
encerradas com aplausos, es-
pecialmente diante do forta-
lecimento da Greve na Jus�ça 
Federal, as adesões na Jus�ça 
do Trabalho e, nessa semana, 
de colegas da Eleitoral.

Nessa quinta, servidores de 
Navegantes e do Cartório Eleito-
ral de Barra Velha se somaram 
aos outros 19 municípios que 
já compõem o quadro de Greve 
em Santa Catarina.



O presidente do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 12ª Região, 
o desembargador Edson Mendes 

Presidente do TRT manifesta apoio 
à aprovação do PLC 28/2015
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Documento foi encaminhado à presidência do Senado 
e aos senadores catarinenses 

de Oliveira manifestou apoio a 
aprovação do PLC 28/2015, que 
reajusta o salário dos servidores 
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do  Judiciário Federal.  Em  o� cio 
encaminhado aos senadores ca-
tarinenses Dário Berger, Dalírio 
Beber e Paulo Bauer, e também 
ao presidente do Senado, Renan 
Calheiros, Mendes de Oliveira 
jus� fi ca o apoio, por “entender 
que seja justo e legí� mo o re-
conhecimento e a valorização 
da categoria, dada a relevância 
dos serviços prestados à Jus� ça 
Brasileira”.

A Direção do Foro da Seção 
Judiciária de Santa Catarina e do 
Tribunal Regional da 4ª Região  
também já divulgaram nota fa-
vorável à reposição salarial dos 
servidores.

Movimento cresce no Estado
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Acima: Ato no TRT em Florianópolis (18/06)
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