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Pressão total para 
derrubar o veto

O Comando de Greve dos ser-
vidores em Santa Catarina realiza 
nesta semana uma ofensiva para 
obter o apoio do maior número 
possível de deputados federais e 
senadores do Estado à derrubada 
do veto da presidente Dilma Rous-
seff ao projeto de reposição sala-
rial da categoria (PLC 28/2015).

Já foram solicitadas Audiên-
cias com todos os parlamentares 
por Santa Catarina, e o Sindicato 
está orientando os colegas a fazer 
pressão total sobre eles a fi m de 
comprometê-los com a demanda 
dos servidores do Judiciário. No 
site do Sindicato foi postado um 
banner azul, à direita da página, 
intitulado “Agora é derrubar o 
veto”, com um texto-padrão so-
licitando o apoio, assim como a 

lista de todos os parlamentares 
por Santa Catarina.

A lista de apoios formaliza-
dos, atualizada em 3 de agosto, 
é a seguinte:

Apoios já confi rmados em 
reunião

Deputado Celso Maldaner 
(PMDB)
Deputado Décio Lima (PT)
Deputado Esperidião Amin (PP)
Deputado Fabrizio de Oliveira 
(PSB)

Deputada Geovania de Sá 
(PSDB)
Deputado Jorginho Mello (PR)
Deputado Marco Tebaldi 
(PSDB)
Deputado Mauro Mariani 
(PMDB)
Senador Dário Berger (PMDB)
 
Apoios já confi rmados via 
telefone ou rede social

Deputada Carmen Zanotto (PPS) 
Deputado João Rodrigues (PSD) 
Senador Paulo Bauer (PSDB)

Uma das minhas ações nas próximas se-
manas em Brasília será a luta para der-
rubar o veto presidencial ao PLC 28/2015, 
cujo texto votei favoravelmente no Senado 
Federal. São nove anos de corrosão salarial 
que o desgoverno impõe aos servidores do 
Judiciário Federal. Isso precisa mudar.

“ 
”Senador Paulo Bauer,

em sua página no Facebook



Visitas às regiões para 
fortalecer o movimento
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Representantes do Comando 
Estadual de Greve e da Direção do 
Sintrajusc, viajam nesta semana 
para o Oeste do estado com o ob-
jetivo de conversar com os colegas 
e aumentar ainda mais a adesão à 
Greve. Até quinta-feira eles irão  
visitar  Unidades em Joaçaba, 
Concórdia, Caçador,  Xanxerê, 
Chapecó e São Miguel do Oeste. 
Hoje (04), o coordenador do Sin-
trajusc, Paulo Roberto Koinski es-
tará em Brasília para a reunião do 

Comando Nacional de Greve.
Na Capital, os grevistas estão 

chamando todos os colegas a se 
juntarem ao Apagão do Judiciário, 
nesta quarta-feira, 4, com Ato 
no prédio das VTs às 15 horas e 
caminhada até o prédio do TRE-
SC. Nesta semana mais Zonas 
Eleitorais entram na Greve. Já são 
15 ZEs na luta pelo reajuste sala-
rial. Veja abaixo:
005ª ZE - Brusque 
007ª ZE - Campos Novos 

010ª ZE  - Criciúma, das 12 às 14h
021ª ZE - Lages
030ª ZE - São Bento do Sul 
035ª ZE - Chapecó 
056ª ZE - Balneário Camboriú 
073ª ZE - Imbituba 
080ª ZE - Barra Velha 
086ª ZE - Brusque 
092ª ZE - Criciúma, das 12 às 14h
093ª ZE - Lages 
098ª ZE - Criciúma, das 12 às 14h
103ª ZE - Balneário Camboriú 
104ª ZE - Lages 

APAGÃO NO JUDICIÁRIO
No dia 05 de agosto, sairá ônibus da Jus�ça Federal para o prédio das Varas do Trabalho, às 14h40min.


