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Ato reforça união
da categoria

Ato em frente ao prédio das VTs em Florianópolis

Os servidores das três Justiças
ﬁzeram nesta quarta-feira, 29, um
belo Ato Uniﬁcado no prédio das
Varas do Trabalho, na avenida Beira-mar Norte, em Florianópolis. A
concentração iniciou já no início da
tarde, na frente dos prédios. A partir das 15 horas, os servidores dos
Gabinetes saíram em caminhada ao
longo da avenida Rio Branco, encontrando no caminho os colegas
do TRE e TRT, e todos seguiram
a pé o trecho da Esteves Júnior até
o prédios das VTs, onde se concen-

travam também os servidores em
Greve da Justiça Federal.
As falas enfatizaram a união da
categoria em prol da derrubada do
veto da presidente Dilma Rousseff
ao PLC 28/2015. Ao ﬁnal, os servidores fecharam por cerca de 10
minutos uma das pistas da avenida
Beira-mar Norte.
Nessa quarta obtivemos mais
uma vez o apoio do deputado
federal catarinense Marco Tebaldi
(PSDB), em reunião realizada em
Joinville. Outra boa notícia, repas-

sada no Ato Uniﬁcado, foi a Nota
de Apoio da Juíza do Trabalho Zelaide de Souza Philippi em Ata de
Audiência realizada ontem.
A juíza se manifestou nos
seguintes termos: “Os servidores
do Poder Judiciário realizam movimento reivindicatório de reajuste
salarial, consubstanciado no PLC
28/2015, projeto já aprovado nas
casas legislativas, tendo sido,
porém, vetado pela Chefe do
Poder Executivo. Pretendem agora
a derrubada do veto. Entende esta

Magistrada ser justa a reivindicação, tendo em vista o longo lapso
temporal desde o último reajuste,
que segundo o comando de greve
ocorreu em 2006, bem como ir ao
encontro da valorização da carreira
do judiciário, condição indispensável à prestação jurisdicional efetiva”.
Agradecemos mais esse apoio
ao nosso movimento e, ao longo
dos próximos dias, os servidores
irão continuar a buscar os parlamentares catarinenses para ampliar
a luta pela derrubada do veto ao
projeto de recomposição salarial.

Protesto com cachorro-quente
e pipoca em Criciúma
Servidores em Greve da Justiça
Federal, do Trabalho e Eleitoral
em Criciúma realizaram terça-feira, 28, um Ato no Foro Trabalhista
que deu grande visibilidade para a
Greve, com a seguinte chamada:
“Venha para a Cachorrada da Dilma!”.
Na hora do lanche foi distribuído cachorro-quente aos servidores,
simbolizando a “cachorrada” feita
pela presidenta Dilma Rousseff
ao vetar o nosso reajuste salarial.
Um grande número de pessoas,
entre usuários e servidores, se
aglomerou em frente ao foro chamando a atenção dos criciumenses, que paravam para fotografar a
atividade, a qual teve a cobertura
da imprensa escrita local.
Os servidores programaram
para a próxima sexta-feira (31)

outro Ato, dessa vez na Justiça
Federal, com a seguinte chamada:
“Venha para a pipocada do Lewandowski!” Na ocasião o prato
principal do protesto será pipoca,

simbolizando a “pipocada” do
presidente do Supremo Tribunal
Federal ao não defender e tentar
atrasar a votação no Senado do
PLC 28/2015.
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