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É hora de parar tudo! 
Greve total e Ato em Laguna

A presidente Dilma Rousseff 
(PT) estará em Laguna na quar-
ta-feira, 15, para a inauguração da 
ponte Anita Garibaldi, na rodovia 
BR-101, e foi aprovada, nos dois 
Atos Conjuntos realizados semana 
passada, em Florianópolis e Join-
ville, a ida de servidores à ativi-
dade.

O Sintrajusc está organizando 
uma comissão de servidores da 
Justiça Federal para fazer uma 
grande chamada nessa segun-
da-feira nos prédios da JT e JE, 
colocando a importância da entra-
da de todos em Greve já e convo-
cando os servidores a aderir ime-
diatamente ao movimento.

O objetivo é mostrar para Dilma 
que o Judiciário Federal está mo-
bilizado e pressionará até que ela 
sancione o PLC 28/15, que garan-
te o reajuste salarial. O sindicato 
do Rio Grande do Sul (Sintrajufe) 
também participará da atividade 
em Laguna.

As falas dos companheiros 



foram no sentido de fortalecimen-
to da Greve e da importância do 
ato marcado para esta semana.   O 
fato é que “o bicho tá pegando” e 
não dá para só marcar e esperar 
o apagão do Judiciário marcado 
para os dias 20 e 21.

Lembramos que em Laguna es-
tarão todas as autoridades do Sul 
do Brasil, a imprensa nacional e a 
presidente Dilma, portanto este é 
um momento ímpar para desmentir 
os dados apresentados pelo  gover-
no e parte da imprensa e mostrar 

nossa indignação por nove anos 
sem reposição inflacionária.

Alertamos também que há uma 
campanha de coleta de assinatu-
ras direcionada aos deputados e 
senadores para que apóiem o rea-
juste dos servidores (disponível no 
site do Sindicato e MAIS AMPLA 
DO QUE A CAMPANHA ESPE-
CÍFICA PARA OS DEPUTADOS 
CATARINENSES). 

Colegas, a hora é agora! Ou 
pressionamos para a presidente 
Dilma sancionar o nosso proje-

to ou vamos amargar sabe-se lá 
quanto tempo mais sem reajuste!

Orientações:
 
-Capital: um ônibus sairá da 
Justiça Federal às 7 horas de quar-
ta-feira, 15, pela necessidade de 
chegar cedo ao local
-Interior: fazer a contratação de 
ônibus, van ou carro lotado e in-
formar o Sindicato para ressarci-
mento
-NO DIA DO ATO USE PRETO!

Acima, imagens do ato no prédio das VTs, em 
Florianópolis; abaixo, fotos do ato em Joinville. 
As atividades ocorreram na última quinta (9).

Veja o quadro de 
greve estadual:

-Balneário Camboriú: JT 
-Blumenau:  F e JT  
-Caçador: JF 
-Chapecó: JF 
-Criciúma: JF 
-Florianópolis: JF 
-Indaial: JT 
-Itajaí: JT e JF 
-Jaraguá do Sul: JF 
-Joaçaba: JF e JT  
-Joinville: JT e JF 
-Mafra: JF
-Navegantes: JT 
-Rio do Sul: JF 
-Tubarão: JF


