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Indignação de assessores e diretores
é grande no país com proposta

de subtetos
A Greve continua crescendo em todo o
país e a mobilização se intensifica em cada
estado ampliando a participação. Em Santa
Catarina, além da adesão das VTs de São
José acontecida ontem, a Justiça Eleitoral
reforçou consideravelmente sua participação.
Os companheiros do TRE chegaram na
Assembléia em frente ao TRT com um
grupo muito maior que nos dias anteriores.
O aumento da participação foi alcançado
depois que o Comando Local mais o Coordenador do SINTRAJUSC percorreram
todas as salas ontem convocando os trabalhadores para a mobilização.
Também ontem, os grevistas de Criciúma
estiveram mobilizando em Araranguá e um
grupo da Capital esteve em Itajaí. Hoje companheiros do Comando Estadual foram cedo
para Joinville na tentativa de ampliar a Greve
no Norte do estado, onde ainda está fraca.
Durante o dia de hoje, teremos mais informa-

ções que serão repassadas de imediato.
A Presidente do TRT chamou o sindicato
para uma reunião hoje, às 18 horas, para
tratar de assuntos da Greve. O Colégio de
Presidentes de TRTs esteve reunido até
ontem em Brasília e tinha na pauta a Greve
do Judiciário.
Como já dissemos desde o início, estamos tomando todo o cuidado para manter
nossa Greve no limite da legalidade, de
acordo com a regulamentação feita pelo
STF.
Por todo o Brasil, a proposta de Ives
Gandra, do CNJ, vem gerando grande indignação por parte de diretores e assessores,
que seriam duramente atingidos pelo estabelecimento dos subtetos propostos, inclusive
nos gabinetes do STF e Tribunais Superiores.
Discussões sérias terão que começar logo
e o crescimento da Greve é o que pode
fortalecer nossas posições.

26/11 - QUINTA ASSEMBLÉIA NA RAMPA DO TRT ÀS 16 HORAS

COMANDO LOCAL
REÚNE-SE COM AMATRA
Assembléia Permanente realizada no
dia 25 de novembro no TRT, com a participação de servidores da
Justiça Federal e Eleitoral, aprovou por unanimidade a continuidade da
Greve iniciada no dia 19.
Já no início da tarde,
representantes do Comando Local de Greve se
reuniram com o presidente
da AMATRA 12, Irno
Resener, e com o diretor
da entidade, Sebastião
Tavares, para discutir a
posição das associações
nacionais da magistratura
sobre o projeto de reajuste. Segundo o
presidente, a Amatra não tem posição nem
a favor nem contra o reajuste pois o assunto não foi discutido pela magistratura
trabalhista catarinense.
Ele disse que na sua opinião a carreira
dos servidores é um assunto que deve ser
tratado pelos servidores com as autoridades competentes, não sendo os juízes
interlocutores. No mesmo sentido esclareceu que a Amatra não poderia se manifestar contra ou a favor da Greve sem antes
submeter o
assunto a
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juízes sempre apóiam as mobilizações
dos servidores.
Por fim, relatou as últimas negociações
da magistratura que resultaram num reajuste muito aquém da simples reposição
da inflação e corrigiu informação divulgada em boletim do Sindicato de que "o
reajuste dos juízes foi aprovado em tempo recorde".
Segundo ele, o projeto já havia tramitado nas comissões da Câmara e estava há
mais de um ano pronto para ser apreciado
em Plenário.
Os representantes do Comando de
Greve esclareceram aos dirigentes da
Amatra sobre todos os aspectos da
nossa luta, desde os paradigmas da
nova tabela proposta até o momento
inadiável para a Greve em razão do ano
eleitoral de 2010.

