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Ao ministro, o recado
da revolta
O atraso na chegada do
ministro Ricardo
Lewandowski a
Florianópolis para participar
de um evento do CJF na
Justiça Federal não
desmotivou os servidores,
que na noite de ontem fizeram protesto fora e dentro
do prédio.
Cerca de 70 colegas usaram
faixas, pirulitos e cartazes,
com o barulho das palmas e
buzinas, para dar ao ministro
o recado da insatisfação e
revolta contra a forma como
o STF está se portando em
relação à histórica defasagem
salarial da categoria.
Nesta sexta-feira haverá
Assembleia Geral na JF, às
16 horas, para debater os
encaminhamentos da Greve
pelo PLC 28/2015 e os próximos passos da luta pela
recomposição salarial.

Ato reuniu cerca de 70 servidores das três justiças na prédio da Justiça Federal

Ctasp rejeita parecer favorável
a reajuste de magistrados
A Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público da Câmara dos Deputados
(Ctasp), em sessão realizada na manhã desta
quarta-feira, 23, rejeitou o parecer favorável do
relator, deputado Benjamin Maranhão (SD-PB),
ao projeto que reajusta os salários dos magistrados. Na mesma sessão, foi apresentado um
parecer do novo relator, deputado Nelson
Marchezan Júnior (PSDB-RS), este pela rejeição do projeto, o PL 2.646/2015. Porém, antes
da votação desse parecer, a sessão da comissão foi encerrada por falta de quórum.

O PL 2.646/2015, do Supremo Tribunal Federal, "dispõe sobre o subsídio de Ministro do
Supremo Tribunal Federal referido no inciso XV
do art. 48 da Constituição Federal, e dá outras
providências".
Quando um parecer do relator é rejeitado,
como aconteceu com o relatório do deputado
Benjamin Maranhão, um novo relator é designado e elabora um parecer em acordo com o definido pela Comissão. A próxima reunião
deliberativa da Ctasp ainda não tem data confirmada.

Lembretes
A reunião dos técnicos judiciários
do Judiciário Federal será sextafeira, dia 25, às 14 horas, na entrada
da Justiça Federal. Participe! Após
a reunião dos técnicos será realizada Assembleia Geral, também na
Justiça Federal, a partir das 16 horas, com a seguinte 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
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