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Veto ao PLC 28/15: categoria
pressiona para antecipar sessão

Servidores da Jus�ça do Trabalho mantêm a greve.

Os servidores do Judiciário
Federal estão mobilizados para
a continuidade e fortalecimento
da Greve pela recomposição salarial. A Justiça do Trabalho de
Florianópolis decidiu manter a
Greve até 22 de setembro, data
prevista para apreciação do veto
ao PLC 28/15 pelo Congresso
Nacional. Os colegas da Federal
também estão ﬁrmes na paralisação, e as justiças se unem com
mobilização total nos dias 21 e
22, quando haverá novo Apagão
do Judiciário.
Nesta quarta-feira dois colegas,

Devair Esmeraldino e Manoel
Deval de Oliveira Filho, irão a
Brasília pelo Sindicato para corpo a corpo com deputados
federais e senadores, em iniciativa nacional de convencimento
para a derrubada do veto.
Desde que o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDBAL), mudou abruptamente a data
da sessão do Congresso de 9 para
22 de setembro, parlamentares
que têm manifestado apoio à derrubada do veto 26, em atendimento à demanda da categoria,
trabalham para que a data seja

antecipada.
A preocupação é que vários senadores já tiveram aprovadas pelo
plenário licenças para participar
de missões oﬁciais fora do país
no dia 22, o que pode prejudicar
o quórum da sessão e a derrubada
do veto, que precisa contar com
os votos da maioria absoluta de
ambas as casas legislativas do
Congresso Nacional.
Dois senadores já apresentaram
requerimentos para a antecipação
da sessão: José Medeiros (PPSMT) solicitou que seja realizada
no dia 9 de setembro e Randolfe

Rodrigues (Psol-AP), no dia 15.
Renan aﬁrmou, nesta terça-feira,
8, que levará os requerimentos
às lideranças partidárias, que
deverão decidir sobre o tema na
quarta-feira, 9.
Servidores farão novo Ato Nacional nesta quarta-feira, 9, na
lateral do Senado, a partir das 15
horas. Desta vez a pressão maciça
ﬁcará por conta da categoria no
Distrito Federal, apoiada também
por representações dos estados
que estarão em Brasília.
O Comando Nacional de Greve
avalia que 15 de setembro é a data
mais indicada, para que os servidores tenham tempo maior de
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trabalhar no convencimento dos ao requerimento dos parlamencongressistas. Em conversa com tares e à concordância do Colégio
os servidores, Renan Calheiros de Líderes.
havia condicionado a antecipação
da sessão do Congresso Nacional Com informações da Fenajufe e do Sintrajud

EXPEDIENTE: Publicação do Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal no Estado de Santa Catarina � Filiado à
FENAJUFE - Rua dos Ilhéus, 118, sobreloja, sala 3, Edifício Jorge Daux, CEP 88010-560, Centro, Florianópolis/SC Fone/FAX:
(048)3222.4668 - imprensa@sintrajusc.org.br - www.sintrajusc.org.br - Produção: Míriam Santini de Abreu (MTb 8077/RS) e
Clarissa Peixoto (Mtb 3609/SC) - Tiragem: 1.000 exemplares

