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“Apagão” com colegas
das três justiças
Nesta quarta-feira (5), servidores do Judiciário Federal
em Florianópolis organizaram
“apagão” para protestar contra o
veto da presidente Dilma Rousseff (PT) ao Projeto de Lei da Câmara (PLC) 28/2015, que prevê a
reposição salarial da categoria.
Foi mais uma bonita e organizada
manifestação, com colegas das
três justiças marcando presença
nas atividades.
Servidores da Justiça Federal,
do Trabalho e Eleitoral iniciaram
o Ato Uniﬁcado no prédio das
Varas do Trabalho, na Beira-mar
Norte. Em seguida, caminharam
ao longo da avenida até a rua
Othon Gama D´Eça, encerrando
o Ato no prédio-sede do TRESC, na Esteves Júnior.
A Greve, que iniciou no dia 8
de junho, está prestes a completar 60 dias. O próximo “Apagão”
será no dia 12. Depois as atenções
se voltam para Brasília, onde os
grevistas irão intensiﬁcar o corpo-a-corpo com os parlamentares
para buscar a derrubada do veto
presidencial.

Acima, caminhada dos servidores, ontem (5), até o TRE para Ato Uniﬁcado
Abaixo, concentração dos servidores grevistas no prédio do TRE em Florianópolis

Apagão no Judiciário: Servidores das três jus�ças
mobilizados, em Florianópolis, para pressionar pela
derrubada do veto presidencial ao PLC 28.

Ação solidária: servidores doam
sangue e coletam donativos
Os servidores em Greve do Judiciário Federal em SC ﬁzeram na
terça-feira, dia 4, uma ação solidária
de doação de sangue. A ação se
repetirá em 11 de agosto. Outra
atividade é a coleta de donativos,
nas três Justiças, para o Cantinho
dos Idosos, em Ratones, no Norte
da Ilha. A entrega será feita no dia
7 de agosto às 13 horas. Portanto,
ainda há tempo de fazer doações,
que são as seguintes: Mucilon, bolacha salgada e doce (simples), suco
de uva natural (concentrado), fralda
geriátrica GG/EG, atadura, ﬁta micropore e adoçante.
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

