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ATOS MOBILIZAM A CATEGORIA
NA TERCEIRA SEMANA DE GREVE
Chapecó, Balneário Camboriú e Brusque farão atos regionais.
Na quinta-feira, Ato Estadual no TRE, em Florianópolis,
intensiﬁca mobilização da categoria
Na próxima semana, deve
voltar para a pauta de votação
do Senado Federal o Projeto de
Lei da Câmara 28/2015 que prevê a recomposição salarial dos
servidores do Judiciário Federal.
Desde o dia 08 de junho, a
categoria segue mobilizada,
realizando atos públicos e angariando apoios em defesa da
aprovação do PLC 28.
Nesta semana, os servidores
preparam atos de mobilização e
conscien�zação dos colegas que
ainda não aderiram à greve. Dia
28, uma caravana se desloca de
Santa Catarina a Brasília, para
uma vigília em frente ao STF nos
dias 29 e 30 de junho. Os servidores também acompanharão
a sessão do Senado do dia 30,
data em que está prevista a votação do PLC.

Na foto, servidores da JF e JT de Blumenau em greve

Balneário Camboriú reúne servidores da Jus�ça do Trabalho
desse município, e da Jus�ça
Federal e do Trabalho de Itajaí, a
par�r das 14h.
Amanhã (24), os servidores de
Balneário e Itajaí se deslocam
A�vidades de greve
para Brusque e realizam novo
ato conjunto com trabalhadores
Hoje (23), ato conjunto em da JF e JT do município, também

a par�r das 14h.
Ainda na quarta-feira, servidores da Jus�ça do Trabalho,
Eleitoral e Federal realizam ato,
a par�r das 14h, em Chapecó.
Na quinta-feira (25), o Sintrajusc convoca a categoria para
um Ato Estadual, que ocorrerá
em frente ao Tribunal Regional
Eleitoral, das 15h às 17h.

Diretoria do Sintrajusc se reúne com
presidentes da Amatra 12 e Ajufesc
Sindicato solicita apoio às en�dades de juízes em favor da
aprovação do PLC 28 que atualiza PCS da categoria
Nesta segunda-feira (22),
dirigentes do Sintrajusc
se
revezaram em reuniões para
solicitar apoio à aprovação
do PLC 28/2015, que prevê
a recomposição salarial da
categoria.
Os sindicalistas se reuniram
na sede da Associação dos
Magistrados do Trabalho de
Santa Catarina da 12ª Região
(Amatra 12) com o juiz João
Carlos Kulzer, presidente da
en�dade, para solicitar apoio ao
PLC 28. Kuzler se comprometeu
a discu�r com a diretoria da
Amatra um posicionamento
sobre o tema, em reunião que
ocorrerá na próxima quinta-

Dirigente do Sintrajusc em reunião com o presidente da Amatra.

feira (25).
Com o mesmo obje�vo,
representantes do Sintrajusc,
integrantes do Comando de
Greve e da Associação dos
Servidores da Jus�ça Federal
também se reuniram com o
juiz Nelson Gustavo Mesquita

Ribeiro Alves, presidente da
Associação dos Juízes Federais
de Santa Catarina (Ajufesc),
que reaﬁrmou o apoio da
en�dade à causa por entender
que é uma reivindicação justa
e de interesse do conjunto do
Judiciário Federal.

Movimento grevista conta com novas adesões
Servidores das Varas do Trabalho da capital entraram em
greve nessa segunda (22). O
movimento foi desencadeado
no dia 8 de junho e já conta
com 21 municípios mobilizados
pela recomposição salarial.
A adesão das VTs de
Florianópolis é um es�mulo importante para
a greve que completa
15 dias nesta terça-feira
(23).

Quadro de greve
Balneário Camboriú (JT),
Barra Velha (Cartório Eleitoral),
Blumenau (JF e JT), Brusque,
Caçador, Chapecó, Concórdia,
Criciúma, Florianópolis (JF e
JT), Indaial (JT), Itajaí (JF e JT),
Jaraguá do Sul, Joaçaba (JF e
JT), Joinville (JF e JT), Lages, Mafra, Navegantes (VT), Palhoça
(JT), Rio do Sul, São Miguel do
Oeste, Tubarão.
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