Sexta, 26/06/2015-nº1298

TRE engrossa Greve em SC
a partir de segunda

Os servidores do TRE decidiram
entrar na Greve a partir de segundafeira e já nesta sexta irão passar nos
setores para reforçar a mobilização.
Os colegas se reuniram depois do
Ato na frente do Tribunal, nessa
quinta-feira, 25, e a avaliação foi
a de que o momento é crucial para
buscar a aprovação do PLC 28/2015,
do reajuste salarial, que na terça
que vem será apreciado em sessão
do Senado. Os servidores de Zonas
Eleitorais em três municípios,
Barra Velha, Balneário Camboriú
e Trombudo Central, já estão em
Greve. Na segunda, às 13 horas, a
orientação é que os colegas se reúnam
na entrada do Tribunal, onde haverá
rápida reunião, para, em seguida, se
dirigirem à Justiça Federal, onde os

grevistas concentrarão as atividades
de mobilização e luta, um dia antes
da votação do PLC 28 no Senado.
Nessa quinta, os servidores mais
uma vez mostraram organização e
disposição para a luta no Ato do TRE,
que contou com a participação de
colegas das três justiças e de Palhoça,
Itapema e Balneário Camboriú. E
segunda tem mais, com o grande Ato
Estadual na frente da Justiça Federal,
onde irão se concentrar colegas de
Florianópolis e de várias cidades do
estado.
A luta vai ﬁcar ainda maior. O
Supremo Tribunal Federal (STF)
divulgou, em seu site, que o ministro
Ricardo Lewandowski se reuniu, na
noite desta quinta-feira, 25, com o
ministro do Planejamento, Orçamento

e Gestão, Nelson Barbosa, o qual
entregou a proposta de 21,3% de
reajuste para os servidores do
Judiciário, dividida em quatro parcelas
anuais. A proposta ﬁca bastante
abaixo dos valores previstos pelo
PLC 28/15, que tramita no Senado, e
das perdas salariais da categoria, que
já somam 49,62%, segundo dados
divulgados pelo próprio STF.
De acordo com a proposta, esse
percentual seria parcelado entre os
anos de 2016 e 2019, sendo 5,5%
em 2016, 5% em 2017, 4,75% em
2018, 4,5% em 2019. Segundo o
ministro do Planejamento, o reajuste
foi calculado com base na inﬂação
estimada para o período.
Pela notícia divulgada no site do
STF, o presidente do Supremo teria
informado a Barbosa que não iria
acatar a proposta do Executivo sem
antes debatê-la com representantes
dos servidores. “Na sequência, será
dada continuidade às negociações
ainda no mês de julho”, informa o
site.
A Fenajufe e os sindicatos de
base avaliam a proposta nessa sexta
e a orientação do Sintrajusc é que
a Greve seja mantida e fortalecida,
e que todos, na segunda, vistam
preto para o Ato Estadual na Justiça
Federal.

ATO SEGUNDA, ÀS 15H, NA JF

MOSTRE SUA INDIGNAÇÃO e VISTA PRETO!

Ato pelo reajuste
mobiliza a categoria
Segunda-feira (29) tem Ato Estadual na frente da Jus�ça
Federal, onde irão se concentrar colegas de Florianópolis e
de várias cidades do estado.

Ato no TRE, em Florianópolis, na tarde dessa quinta (25).

Colegas da Eleitoral de Balneário Camboriú e
Barra Velha (nas fotos) já estão na Greve,
assim como Trombudo Central.

Nossa luta também é sua!

Filie-se!
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