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Caravana a Brasília para
pressionar a derrubada do Veto

Na tarde de ontem (27), servidores da Jus�ça Federal de Florianópolis realizaram Assembleia e votaram pela
manutenção da greve. Nenhum passo atrás e GREVE até a derrubada do veto 26!

A próxima semana será de intensa mobilização da categoria
em todo o Brasil para pressionar o Congresso Nacional pela
derrubada do Veto Presidencial
26 ao Projeto de Lei da Câmara
(PLC) 28/2015, que prevê a recomposição salarial dos servidores do Judiciário Federal.
Caravanas sairão dos Estados
da Federação rumo a Brasília
para acompanhar a sessão conjunta do Senado Federal e da Câmara de Deputados, no dia 2 de

setembro, quando o Veto 26 estará pautado.
O SINTRAJUSC está organizando a Caravana Catarinense e abre
consulta para veriﬁcar quais servidores têm disponibilidade para
a viagem, com saída na manhã do
dia 2 e retorno no dia 4. O número
de pessoas irá depender do valor
que con�nuamos a arrecadar em
conta já aberta para esse ﬁm: CEF
agência 2370, conta poupança
2381-7, operação 013. O CNPJ do
SINTRAJUSC é 020965370001-22.

Se o valor arrecadado não for
suﬁciente para bancar a ida de
todos os interessados, o critério
para escolha será através de sorteio. Interessados devem enviar
e-mail para o endereço viagem
derrubaveto@sintrajusc.org.br,
informando NOME COMPLETO,
NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL,
RG, CPF e ENDEREÇO (dados exigidos caso seja necessário habeas corpus) até às 14 horas desta
sexta-feira, 28, impreterivelmente.

Mobilização pela recomposição salarial
marcará a semana na Justiça Eleitoral

Por Devair Esmeraldino
O SINTRAJUSC, representado pelo servidor Devair Esmeraldino (JF), acompanhado
do servidor da Justiça Eleitoral,
Edson Ricardo Régis (Xiru), esteve ontem (27) no TRE e, em
conversa com o Diretor Geral,
Sérgio Manoel Martins, recebeu informação de que o apagão
da próxima quarta-feira (2) tem
todo o apoio e solidariedade da
Presidência do TRE, o Desembargador Sérgio Roberto Baasch
Luz. Tanto o Presidente, quanto
o Diretor Geral, demonstra-

ram sensibilidade com a causa
e a justa luta dos servidores.
No encontro foi conversado sobre a situação e expectativas em
relação ao PLC 28 e a tão esperada derrubada do veto, o que é
sinônimo de recomposição salarial. Foi salientada a importância
do diálogo entre Sindicato e Tribunal, como forma de resolução
de situações tanto em relação aos
servidores, quanto em relação à
Administração, uma vez que há
muitos pontos que são do interesse comum.
No dia 2 de setembro, portanto,
os Cartórios da Justiça Eleitoral

apagarão, ou seja, fecharão, ressalvada apenas a biometria. Neste
dia, ﬁca convocado APAGÃO
GERAL NA JUSTIÇA ELEITORAL CATARINENSE.
Fica também convocada, para
o dia 1 de setembro, MOBILIZAÇÕES NA JUSTIÇA ELEITORAL e convocada Reunião
Setorial no Tribunal Regional
Eleitoral no dia 31 de agosto, às
13 horas, para tratar das manifestações, como também da arrecadação solidária, doações
para os servidores deslocarem-se
para o grande ato em Brasília no
dia 2 de setembro.

Contribua para fortalecer a luta
A inicia�va de buscar contribuições diretamente dos servidores nesta etapa decisiva par�u de
orientação do Comando Nacional de Greve e de sugestões de diversos colegas. Contribua para
fortalecer a luta que é de todos.CEF agência 2370, conta poupança 2381-7, operação 013. O
CNPJ do SINTRAJUSC é 020965370001-22.
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