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Greve cresce em SC
e temnovas adesões no país

QUADRO DE GREVE

NO ESTADO

Florianópolis - TRE e JF em Greve. No TRT,
paralisação diária de duas horas
Lages - JEF cível em Greve a partir desta se-
gunda-feira
Rio do Sul - JF com paralisação de duas horas
por dia desde o dia 16
Jaraguá do Sul - fez ato conjunto no dia 17 em
frente ao MPF, com a JF, JE e JT
Blumenau - 1º e 2 º JEF  Previdenciário e Ad-
ministrativo em Greve. Demais setores da JF
também estão aderindo ao movimento, além do
pessoal da JE e de alguns colegas da JT
Criciúma - JF em Greve com grande adesão
Joinville - VEFiscal e JEF cível Adjunto parali-
sam 3 horas por dia, com participação parcial das
outras varas e oficiais de justiça. Cerca de 45
pessoas participaram do movimento no dia 17.
Laguna - JF em Greve
Tubarão - JF em Greve
Joaçaba - JF com paralisação de duas horas.
MPF entrou em Greve
Chapecó - paralisação de duas horas nas três
Justiças, com ato marcado para quinta
Barra Velha - 80ª ZE em Greve parcial

A luta por revisão salarial em Santa Catarina
cresce a cada dia com a adesão de mais servidores.
Na Justiça Federal e na Justiça Eleitoral a Greve é
por tempo indeterminado, com força no TRE, e o
TRT faz paralisação diária de duas horas. No inte-
rior do Estado os colegas estão se organizando para
entrar no movimento ou, no caso de quem já en-
trou, ampliar o número de servidores parados.

Na sexta-feira, houve reunião no TRE com cole-
gas de Zonas Eleitorais que estavam na Capital para
fazer curso. Ao final, firmou-se o compromisso de
cada um levar para seus locais de trabalho a avalia-
ção do movimento em Florianópolis, buscando, nas
ZEs, fazer paralisações diárias de duas horas (leia
no verso).

A Greve também cresce no país. O Distrito Fe-
deral, São Paulo, Mato Grosso, Bahia e Rio Gran-
de do Sul já aderiram ao movimento. Hoje entram
Alagoas, Minas Gerais, TRT Campinas  (SP) e Piauí.
Nos demais estados há paralisações parciais de 24
e 48 horas e Atos e Assembleias para discutir a
adesão à Greve.

Nas “negociações” com 36 servidores do Exe-
cutivo, que representam cerca de 1 milhão de tra-
balhadores, a presidente Dilma mandou sua equipe
negociar diretamente com as categorias. Na últi-
ma quinta recorreu ao STJ para proibir operações-
padrão de policiais em portos, estradas e aeropor-
tos! Mas os servidores do Executivo não cederam.
Nós também não vamos ceder!



Justiça Eleitoral de Santa Catarina
faz amaior Greve da história

EXPEDIENTE: Publicação do Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal no Estado de Santa Catarina � Filiado à FENAJUFE -
Rua dos Ilhéus, 118, sobreloja, sala 3, Edifício Jorge Daux, CEP 88010-560, Centro, Florianópolis/SC Fone/FAX: (048)3222.4668 -
imprensa@sintrajusc.org.br - www.sintrajusc.org.br - Produção: Míriam Santini de Abreu (MTb 8077/RS) -
Tiragem: 800 exemplares

Informativo dos servidores da Justiça Elei-
toral de Santa Catarina em Greve - Número 01
Santa Catarina, 16 de agosto de 2012

Apesar das sucessivas declarações do governo
na tentativa de intimidar os servidores no exercí-
cio do direito indiscutível de Greve, os servido-
res do Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina vêm protagonizando a maior Greve de sua
História.

Inicialmente de forma tímida, o movimento
vem ganhando força com a vinda de novos cole-
gas, que passaram a acreditar que o momento da
virada é agora.

Depois de 6 anos de congelamento salarial, os
servidores, cansados dos malabarismos financei-
ros para sobreviver ao efeito corrosivo da infla-
ção, e motivados pelo evidente desrespeito do
governo federal com o exercício das nossas fun-

ções e responsabilidades, acabaram por se unir,
em forte coesão, em busca da almejada reposição
salarial.

Desde o dia 13 de agosto, a entrada do Tribunal
foi tomada por técnicos e analistas engajados nessa
luta única, que vêm discutindo, além da necessi-
dade de reposição salarial e demais direitos da ca-
tegoria, formas de trazer novos integrantes ao
movimento e demonstrar aos colegas do interior,
que não podem nos prestigiar com sua presença,
que a luta é uma só e admite várias armas.

O governo quer nos retirar não só o direito cons-
titucional de reposição salarial como também quer
aniquilar o direito de Greve. Nós estamos lutando
pelos nossos direitos. E você, como vai lutar?

Este informativo é assinado por todos os
servidores da Justiça Eleitoral de Santa
Catarina em Greve

A pressão dos servidores do Executivo em Gre-
ve começa a surtir efeitos concretos em um ce-
nário no qual o governo insistia somente em rea-
juste zero. Nesta sexta-feira, o Ministério do Pla-
nejamento disse à Confederação dos Trabalhado-
res no Serviço Público Federal (Condsef) que a
proposta limite do governo para a maioria dos ser-
vidores do Executivo é de um reajuste de 15,8%
parcelado em três anos. Nesse debate estão en-
volvidas cerca de 18 categorias que englobam mais
de 500 mil trabalhadores buscando equiparação

Pressão dos servidores encurrala governo
salarial com a tabela criada pela Lei 12.277/10. A
Condsef deixou claro que esta proposta está bem
distante do pleito da categoria.  No sábado, 18,
houve outra reunião, que se estendeu até quase 21
horas, e haverá outra nesta segunda-feria, dia 20.
Na terça, 21, os servidores realizam mais um Dia
nacional de Luta em todo Brasil aprovado pelo
Fórum Nacional de Entidades. O objetivo é se-
guir pressionando para que seja consolidada uma
proposta que de fato atenda as demandas mais ur-
gentes do funcionalismo público.

Fortaleça a organização e luta da categoria.
Filie-se aoSindicato


