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Hoje e amanhã tem Apagão no Judiciário
Junte-se à Greve histórica!

Terça-feira, 22, será um dia
decisivo da luta da categoria
pela reposição salarial, com
a possível apreciação, pelo
Congresso Nacional, do veto
26, referente ao PLC 28/15,
da reposição salarial.
O SINTRAJUSC está enviando caravana a Brasília e
para hoje e amanhã convida
toda a categoria a se unir ao
Apagão do Judiciário, com

concentração na frente da
Justiça Federal e do TRT
(com colegas das Varas, dos
Gabinetes da Rio Branco e do
TRE).
Já são mais de 100 dias
de Greve nos quais ﬁzemos
mobilizações históricas, participando de caravanas e atos
públicos na capital federal,
em Florianópolis e nas principais cidades do estado, com

pressão permanente junto
aos parlamentares. Na quinta-feira negociamos com a
Administração do TRF4, em
Porto Alegre, e do TRT-SC,
buscando reforçar o entendimento de que a Greve é um
direito dos trabalhadores e
deve ser respeitado.
Na possível reta ﬁnal de
nossa luta, precisamos de todos e de todas neste Apagão!

Reunião dos Técnicos do
Judiciário será no dia 25

O Sintrajusc convida os técnicos judiciários do Judiciário
Federal em SC para a reunião
que será realizada no dia 25 de
setembro, sexta, às 14 horas, na
entrada da Justiça Federal, com
os seguintes pontos de pauta:

1)Abertura dos debates com duração de no máximo 1 hora;
2)Votação:
Transformação do cargo de técnico
em Nível Superior? Sim ou Não
Será com impacto ﬁnanceiro?
Sim ou Não

Com sobreposição de total de
tabela? Sim ou Não
Com sobreposição parcial de tabela? Sim ou Não
Aguardamos os colegas para
fazer mais esse importante debate. Participe!

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 25 de setembro do ano de
2015, sexta-feira, às 16 horas,
na entrada da Justiça Federal,
na avenida Beira-mar Norte,
na Capital, com os seguintes
pontos de pauta:
1) Informes;
2) Encaminhamentos da reunião
dos técnicos
3) Eleição de delegados para

a XIV Plenária Nacional da
Fenajufe, nos dias 23, 24 e 25
de outubro em João Pessoa, na
Paraíba;
4) Deliberações sobre a greve.
Florianópolis,
18 de setembro de 2015.
Coordenação Geral do
SINTRAJUSC
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