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Hoje tem vigília na Federal e
Ato nas Varas do Trabalho

NESTATERÇAPROJETODEREPOSIÇÃO ESTÁNAPAUTADECOMISSÃODOSENADO

A sessão da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) do Senado está agendada
para esta terça-feira (28/6) a partir das 10
horas. A pauta publicada coloca o PLC 29/
2016, da reposição salarial dos servidores
do Judiciário, como terceiro item a ser ana-
lisado. Sete servidores de Santa Catarina es-
tão na Capital Federal para pressionar os se-
nadores e acompanhar os trabalhos na Co-
missão e no Plenário, caso o projeto vá para
votação.
Como parte das atividades de Greve,

nesta terça-feira haverá, às 15 horas,
Assembleia na Justiça Federal (avenida
Beira-mar Norte) e, das 15 às 16 horas, Ato
no Prédio das Varas do Trabalho (avenida
Beira-mar Norte).
Nesta segunda-feira, 27, o assessor eco-

nômico do Sintrajusc,Washington Luiz
Moura Lima, esteve na Justiça Federal para
fazer debate com os servidores sobre a
"Questão Orçamentária no Judiciário". Ele
falou sobre o PLC 29 deu esclarecimentos
sobre os graves impactos do PLP 257/2016,

que estabelece o Plano de Auxílio aos Esta-
dos e ao Distrito Federal e medidas de
estímulo ao reequilíbrio fiscal que, se apro-
vado, irá provocar sérios prejuízos aos
servidores. Ainda nesta semana o Sintrajusc
irá divulgar informes sobre os dois temas a
partir de entrevista comWashington.
Na expectativa dos desdobramentos da

votação da reposição salarial em Brasília,
o Sindicato conclama os servidores a se
organizarem em seus locais de trabalho e
aderir à Greve nesta semana decisiva para
garantirmos reposição salarial ainda em
2016.

Assessor Washington Lima debateu orçamento com servidores

MíriamAbreu
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Os servidores que tiverem interesse em ingressar com a ação dos 14,23% (13,23%)
devem acessar o link próprio na página do SINTRAJUSC (no link vermelho com o nome
da ação, à direita do site) e baixar a procuração, preenchê-la e entregar no Sindicato.O
prazo para ajuizamento desta que é a segunda ação termina em 30 DE JUNHO.

Açãodos
14,23%

AGENDA DA GREVE
TERÇA-FEIRA

Passagem nos setores e vigília ao longo do
dia para acompanhar a Sessão na CAE e no
Plenário do Senado

15h - Assembleia na Justiça Federal (avenida
Beira-mar Norte)

15 às 16 horas - Ato no Prédio das Varas do
Trabalho (avenida Beira-mar Norte)


