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Conquistamos aprovação 
do reajuste no Senado

O Comando de Greve dos ser-
vidores em SC convida a catego-
ria para a Assembleia Geral a ser 
realizada nesta quarta-feira, 01 
de julho, às 17 horas, na Justiça 
Federal, para deliberar sobre os 
próximos encaminhamentos do 
movimento e apreciar outros as-
suntos.

Os servidores grevistas da 
Justiça Eleitoral fazem Reunião 
Setorial às 13 horas. Já os da 
Justiça do Trabalho marcaram 

sua Setorial para às 14 horas na 
frente do prédio das Varas para 
avaliar o movimento.

Por unanimidade, Senado 
aprova PLC 28/2015

O plenário do Senado aprovou  
ontem a noite, com  62 votos 
favoráveis, o Projeto de Lei da 
Câmara (PLC) nº 28/2015, que 
trata do reajuste dos servidores 

do Poder Judiciário Federal, 
bem como do Plano de Cargos e 
Salários (PCS) da categoria.

A aprovação foi fruto do tra-
balho da Fenajufe e dos Sindi-
catos da base que, unidos aos  
servidores, se mobilizaram e 
pressionaram a Câmara e o Se-
nado  Federal. Considerada uma 
vitória, a aprovação foi muito 
comemorada pelos servidores 
acampados ao lado do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e por 
aqueles que conseguiram ocu-
par as galerias do plenário.

Após a tentativa de adiamento 
proposta pelo líder do governo, 
senador Delcídio Amaral (PT/
MS) – rejeitada em plenário 
– os senadores aprovaram a in-
versão de pauta e imediatamente 
seguiram à votação final. O pro-
jeto segue agora para sanção da 
presidente Dilma Roussef.

CNG

O Comando Nacional de 
Greve   da   Fenajufe   vai   se   
reunir nesta quarta-feira, 1º,  
para  avaliar os desdobramentos 

Nessa quarta tem Assembleia para debater os rumos da Greve

Tércio Ribas Torres/Agência Senado

Votação do PLC 28/2015 no plenário do Senado, ontem (30).
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ASSEMBLEIA GERAL
Nesta quarta-feira (01/07), às 17h

Na Justiça Federal (Beira-mar Norte)
MOBILIZE-SE!

do que foi decidido ontem no Se-
nado. O calendário de mobilização 
está mantido e as assembleias nos 
estados devem acontecer nos dias 
2 e 3 de julho. Em Santa Catarina, 
a assembleia acontece hoje (01).

A reunião do CNG será no au-
ditório da Federação, a partir das 
10 horas.

A Fenajufe orienta que todos si-
gam o calendário aprovado, man-
tenham o movimento paredista e 
aguardem instruções do Comando 
Nacional de Greve.

Com informações da Fenajufe 

Balneário Camboriú (JT e 
duas Zonas Eleitorais - 56º e 
103º)
Barra Velha (Cartório Eleito-
ral)
Blumenau (JF e JT)
Brusque (JF e JT)
Caçador
Capinzal (JE)
Chapecó (JF, JT e JE)
Concórdia
Criciúma
Florianópolis (JF, JT e JE)
Fraiburgo (JE)

Indaial (JT)
Itajaí (JF e JT)
Jaraguá do Sul (JF e JT)
Joaçaba (JF, JT e JE)
Joinville (JF e JT)
Lages
Mafra
Navegantes (VT)
Palhoça (JT)
Rio do Sul
São Miguel do Oeste
Trombudo Central (Cartório 
Eleitoral)
Tubarão (JF e JT)

Quadro de Greve em SC
Servidores de Jaraguá do Sul em greve.


