Sexta, 21/08/2015-nº1326

Categoria prepara Ato Estadual
para repudiar proposta do STF

Na próxima segunda-feira (24),
o presidente do STF, Ministro
Ricardo Lewandowski estará em
Florianópolis. Lewandowski virá
para assinar o programa de audiências de custódia em Santa Catarina,
no Tribunal de Justiça do Estado.
Para recepcioná-lo, os servidores

do Judiciário Federal de Santa
Catarina, farão Ato Regional em
Repúdio à proposta do STF e pela
derrubada do veto 26, referente ao
PLC 28, de recomposição salarial
da categoria. A concentração terá
início às 9h30min, em frente ao
TJ, na Praça Tancredo Neves.

O SINTRAJUSC disponibilizará transporte para o Ato. Servidores do interior do Estado interessados em participar, devem
entrar em contato com o sindicato.
O ressarcimento do transporte será
realizado mediante a apresentação
da nota de serviço.

Caravana à Brasília
consulta aos servidores
Campanha pela derrubada do veto 26, referente ao PLC 28/2015 de recomposição salarial da categoria
O SINTRAJUSC está abrindo
consulta junto aos servidores para
veriﬁcar quantos têm disponibilidade de ir a Brasília dias 25 e 26
de agosto, saindo de Florianópolis às 7 horas do dia 25 e retornando de Brasília às 21 horas do dia
26, caso entre em pauta o veto ao
PLC 28/2015. O número de pessoas irá depender do valor que
continuamos 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.
Caso o valor arrecadado não for
suﬁciente para bancar a ida de
todos os interessados, o critério
para escolha será adotado por uma
Comissão a ser criada para esse
ﬁm. Interessados devem enviar email para o endereço viagemderr
ubaveto@sintrajusc.org.br, informando NOME COMPLETO, até
às 16 horas desta sexta-feira, 21.
Nas Reuniões Setoriais ontem

na Federal e no TRT, as falas dos
colegas destacaram a experiência positiva que os caravaneiros
de SC tiveram em Brasília, pela
coragem, organização e esforço dos milhares de servidores
que se mobilizaram na capital
federal nesta semana. Foi destacada a capacidade de mobilização,
já considerada a mais expressiva
dos últimos anos, em sucessivos
Atos históricos nos Estados e em
Brasília.

Mobilização e unidade
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