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ATO PELO REAJUSTE
Nesta quinta-feira (25/06),
Ato em frente ao TRE, das 15h às 17h
Quadro de Greve

A adesão, ontem (23), dos servidores de
todas as VTs e a Distribuição de Florianópolis
fortalece o movimento grevista na capital.
Na Jus�ça Federal, cerca de 150 colegas
aprovam por unanimidade a con�nuidade da
greve (foto).

Balneário Camboriú (JT)
Barra Velha (Cartório Eleitoral)
Blumenau (JF e JT)
Brusque (JF e JT)
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

#AprovaçãoDoPLC28 #ReajusteSalarial
#Greve #EuQueroEuLuto

Servidores pedem apoio da
OAB-SC ao projeto de reajuste

Diretores do Sintrajusc,
colegas do Comando de Greve
e o presidente da Associação
dos Servidores da Jus�ça
Federal de SC, Rodrigo Costa,
reuniram-se nesta terça-feira
com o presidente da OAB-SC,
Tullo Cavallazzi, para solicitar

o apoio da en�dade pela
aprovação do reajuste.
Foram
repassadas
a
ele
informações
sobre
a defasagem salarial e a
tramitação do PLC 28/15, que
garante o reajuste, no Senado,
onde está prevista votação

em sessão no dia 30 de junho.
Cavallazzi disse que a en�dade
reconhece o direito de greve
dos servidores e a legalidade
do movimento.
O presidente da OAB-SC se
pron�ﬁcou a entrar em contato
com a bancada catarinense
no Senado para solicitar o
apoio dos parlamentares,
assim como o empenho do
STF, além de buscar que a
OAB nacional faça o mesmo
em relação ao presidente
do Senado, Renan Calheiros,
enfa�zando a preocupação
com a interrupção dos serviços
em função da Greve. Também
foi solicitado a ele que a OAB
interceda, junto ao Foro da JF,
pela interrupção dos prazos.

Fortalecimento da greve
O Comando Nacional de
Greve da Fenajufe reuniu-se
nesta terça-feira (23/06) e indicou o fortalecimento da greve
em todo país, intensiﬁcando as
mobilizações nas ruas e nos locais de trabalho.
A próxima semana será de
intensas a�vidades nos estados
e em Brasília, com a orientação
de apagão nacional nos dias 29
e 30, pressionando o Senado
pela aprovação do PLC 28/15.

A orientação aos
sindicatos é de
que pressionem
seus senadores
para o compromisso com a presença na sessão
agendada para o
dia 30, garan�ndo o quórum e a aprovação
do projeto. O Sintrajusc já está
marcando reunião com os senadores catarinenses.

Em Joaçaba (foto), servidores da
VF e VT unidos pela aprovação
do PL 28/2015.
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