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Dia 8 servidores em SC se
somam à Greve dos Federais
Os servidores do Judiciário em SC irão se somar à
luta do funcionalismo público por revisão salarial e valorização da carreira. Em paralisação de duas horas na
quinta-feira, 2 de agosto, no TRE, com Assembleia Geral, foi aprovada, por maioria, Greve no dia 8 de agosto,
quarta-feira. Os servidores farão a paralisação concentrados na Justiça do Trabalho, Federal e Eleitoral. Também foi aprovado que se faça Reunião Setorial para deliberar sobre os próximos encaminhamentos, que serão
levados no mesmo dia (8) para umaAssembleia Geral às
17 horas no TRE.
As falas naAssembleia foram incisivas no sentido de
ser este um momento estratégico para aumentar a pressão sobre o governo Dilma, que já admite, nos meios de
comunicação, os efeitos que as Greves estão provocando no país. Servidores do interior do estado também
pararam por duas horas no dia 2 e decidiram aderir à
Greve no dia 8 (veja no quadro do verso).
DECRETO ABUSIVO
ACondsef (Confederação Nacional dos Trabalhadores do Serviço Público Federal) vai entrar com ação de
inconstitucionalidade no STF contra o Decreto n° 7.777,
editado semana passada pela presidente Dilma Rousseff.
Os servidores da base da Condsef estão paralisados há
42 dias.
O decreto é considerado abusivo e uma afronta à democracia e determina a substituição de servidores grevistas por servidores de outras esferas de poder e até

mesmo permite a contratação de terceirizados para assumir, na Greve, cargos ocupados por servidores de
carreira. "Mesmo frente ao bombardeio e inúmeras tentativas do governo Dilma de acabar com a paralisação
no setor público a greve só faz aumentar.Agrande motivação continua sendo a do atendimento de reivindicações urgentes com apresentação imediata de uma proposta do governo que possa ser analisada pelos servidores em todo o Brasil na busca por um acordo", afirma a Confederação.
MAIS ADESÕES
Os servidores decidiram endurecer a paralisação
após o Ministério do Planejamento adiar as negociações. Inicialmente, o órgão havia se comprometido a
apresentar proposta até dia 31 de julho. Há urgência na
definição dos reajustes. A menos de um mês do prazo
final, 31 de agosto, para que o governo encaminhe projetos de lei ao Congresso Nacional com previsão orçamentária para 2013, a intransigência nos processos de
negociação continua incentivando o reforço na Greve
geral do funcionalismo. Novas categorias anunciaram
que podem aderir à paralisação por tempo
indeterminado, como é o caso da Polícia Federal, dos
servidores do Judiciário, parte deles já em Greve, e
fiscais federais daAgricultura.
No Executivo, segundo informações da Condsef,
outras categorias também devem reforçar a unidade e
pressão para garantir a apresentação de propostas do

Organize-se em seu local de trabalho.
Temos até o dia 31 para garantir reajuste salarial!

governo e o atendimento das reivindicações mais urgentes dos trabalhadores do setor público.
Servidores da Imprensa Nacional pararam atividades por 24 horas, interrompendo a publicação da
edição do Diário Oficial da União
(DOU) de quinta. Servidores da
SPU (Superintendência do
Patrimônio da União) também podem aprovar Greve. Quarta-feira
será a nossa vez de avançar na construção da luta, que em 31 de agosto
tem prazo final para conquistar a
aprovação do reajuste.

Mobilização no interior
ITAJAÍ
1º e 3º Varas Federais e parte do setor administrativo paralisaram das 15
às 17 horas no dia 2
CHAPECÓ
Fizeram reunião das 15 às 17 no dia 2, com servidores das três Justiças
concentrados na Justiça Federal
*Irão aderir à Greve do dia 8, com Reunião Setorial às16 horas na Justiça
Trabalho
CRICIÚMA - JF
*Fizeram reunião no dia 2 e decidiram paralisar no dia 8

Sindicato faz curso dia 18 sobre análise da realidade
Vamos participar!
Todos os dias os meios de comunicação despejam informações sobre fatos locais, nacionais e mundiais. Fica difícil saber qual a notícia que tem importância para a nossa vida e como
os fatos se relacionam uns com
os outros para ajudar o leitor ou
telespectador a compreender a
realidade e atuar para mudá-la,
especialmente na nossa vida

laboral no Judiciário, com os
problemas que enfrentamos no
dia-a-dia, como o assédio moral,
a falta de pessoal e a postura das
chefias e administrações. É necessário ter um suporte de métodos para compreender essas
dificuldades e necessidades e
superar esse quadro.
Por isso o SINTRAJUSC está
oferecendo aos filiados o Cur-

so de Formação "Metodologia
de Análise da Realidade", com
Daniel Romero, do Instituto Latino-Americano de Estudos Sócio-Econômicos (Ilaese). O curso será no dia 18 de agosto, sábado, em Florianópolis, das
8h30 às 18h, e é aberto à categoria. Inscreva-se enviando email para:
administrativo@sintrajusc.org.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
Pelo presente Edital, a Diretoria Executiva do Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário 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 8 de
agosto do ano de 2012, quarta-feira, às 17 horas, no TRE (Rua Esteves Júnior 68, Centro, Florianópolis), com
os seguintes pontos de pauta: 1 - Informes; 2 - Deliberação sobre a Greve.
Florianópolis, 04 de agosto de 2012
Coordenação Geral do SINTRAJUSC
AVISO DE GREVE
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE
SANTA CATARINA, com CGC/MF nº 02.096.537/0001-22, por seu Coordenador Geral, para cumprimento
das exigências contidas na Lei nº 7.783/89, avisa aos usuários dos serviços e a população em geral que os
servidores públicos federais do Poder Judiciário Federal, da base deste Sindicato, farão Greve no dia 8 de
agosto de 2012.
Florianópolis (SC), 04 agosto de 2012
Sérgio Murilo de Souza
Coordenador Geral do SINTRAJUSC

