Quarta, 12/08/2015-nº1320

Caravana a Brasília para
derrubar veto ao reajuste

O dia 18 de agosto é
a
provável data de votação, no Congresso Nacional, do veto ao PLC
28. A expectativa é que os parlamentares derrubem o veto presidencial. Ainda que não seja pau-

tado para este dia, haverá grande
ato em Brasília com caravanas de
sindicatos de todo o Brasil. Para
acompanhar a votação, o SINTRAJUSC enviará uma comissão
de dez pessoas para Brasília.

Serão sorteadas dez passagens e
poderão participar do sorteio servidores das três justiças que estejam em Greve e sejam ﬁliados ao
Sindicato.
Os interessados devem enviar
e-mail para viagemderrubaveto@
sintrajusc.org.br até o dia 13/08
(quinta-feira) às 13 horas. O sorteio ocorrerá na Justiça Federal,
dia 13/08, às 15 horas, e será
transmitido online pela página do
SINTRAJUSC.
Obs. A passagem é intransferível.
Caso haja desistência, o sorteado
deverá ressarcir o Sindicato.

Diretor-Geral do STF convida Fenajufe
para tratar de reajuste dos servidores
A Fenajufe participou nesta
quarta-feira, às 10 horas, de uma
reunião no Supremo Tribunal
Federal (STF), onde foi discutida proposta de reajuste dos servidores. O e-mail com o convite
partiu do Diretor-Geral do STF,
Amarildo Vieira, e traz a seguinte
mensagem:
“Convido Vossas Senhorias

para participar de reunião que
ocorrerá no dia 12.08.2015, 4ª
feira, de 10:00 às 12:00h, na Sala
de Sessões da Segunda Turma do
STF (Ed. Anexo II-B, 4º andar),
em Brasília, DF, para tratar da proposta de reajuste dos servidores do
Poder Judiciário da União”.
Amarildo Vieira de Oliveira
Diretor-Geral do STF

Pela Fenajufe participou a
Comissão de Negociação. A categoria luta pelo reajuste dos salários
congelados há quase dez anos e a
maior crítica ao STF é que o Tribunal vem negociando com o
governo uma proposta rebaixada,
sem consultar os servidores. Mais
informações à tarde.
Fonte: Fenajufe

Direção e Comando de
Greve mobilizam servidores
Nesta quarta-feira (12), haverá
Ato Uniﬁcado, às 15 horas, na Justiça
Federal. A mobilização na Capital e
no interior do estado continua nesta
semana, com a ida de servidores grevistas a Joinville. Na semana passada o Coordenador do SINTRAJUSC
Paulo Roberto Koinski e o servidor
da Justiça Federal Devair Esmeraldino, do Comando Estadual de
Greve, visitaram várias cidades no
Oeste de SC para mobilizar e participar de Atos uniﬁcados.
No dia 4 Devair esteve em Joaçaba e Concórdia. Em Joaçaba houve
reunião conjunta das três justiças. A
Federal deliberou pela continuidade
da Greve e as JT e JE pela entrada
em Greve. Em Concórdia também
houve reunião nas três justiças.

Já no dia 5 Koinski juntou-se a
Devair em direção a São Miguel
do Oeste e, no dia 6, eles participaram de Ato em Chapecó pela
manhã. O Ato consistiu em passeata pelas ruas da cidade e
buzinaço. Durante a tarde, houve
reunião. Na sexta feira foi a vez
de Caçador. Além destas cidades,
houve visita a Lages, Criciúma,
Joinville e Blumenau no decorrer
da Greve.
A interiorização do SINTRAJUSC por meio de atividades como
essas é uma tarefa sempre
difícil, mas há que ser permanente. A implantação do sistema
de Diretores de Base, já previsto
em nosso estatuto, é o próximo
passo desse trabalho.

Atos em Joaçaba e em Chapecó mobilizam servidores pela reposição salarial
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