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Mais adesões à greve

As duas Varas Federais de Tubarão, que 
estavam fazendo paralisação diária 
de uma hora, entram de vez na Greve 
pelo reajuste nesta quarta-feira. Na 
foto, servidores de Joaçaba na luta pelo 
reajuste.
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Quadro de greve
Municípios em greve em Santa Catarina:

Nesta quinta-feira, 18/06 é dia de Ato Estadual dos servidores do Judiciário 
Federal em Santa Catarina. Vamos demonstrar nossa unidade para garan�r 
uma campanha salarial vitoriosa, com a aprovação do PLC 28.

ATO ESTADUAL PELA APROVAÇÃO DO PLC 28/2015

ATO ESTADUAL NA RAMPA DO TRT
(Rua Esteves Júnior - Florianópolis) - 18/06 - das 15h às 17h

#ReajusteSalarial #AprovaçãoDoPLC28



Os coordenadores do SIN-
TRAJUSC Daniel Ferreira, Denize 
Zavarize e Caio Teixeira reuni-
ram-se nesta terça-feira, 16, com 
a Administração do TRT-SC para 
pedir que Tribunal manifeste-se  
junto ao presidente do Senado, 
Renan Calheiros, e aos três se-
nadores catarinenses (Dalirio 
Beber, Dário Berger e Paulo 
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Sindicato solicita que TRT/SC se manifeste junto a senadores pela aprovação do projeto de reajuste

Bauer) solicitando apoio para 
a aprovação do PLC 28/2015, 
que garante o reajuste salarial. 
A previsão é que o projeto seja 
votado em sessão no dia 30 de 
junho.

O presidente disse que é fa-
vorável ao projeto, mas ficou de 
conversar com os demais mem-
bros da Administração para que 

Ato no STF reúne dois mil servidores do Judiciário Federal 
Na tarde dessa terça-feira 

(16), mais de dois mil servidores 
dos mais variados locais de 
trabalho e estados, concentram-
se em frente ao  STF  para  
pressionar as autoridades do 
Judiciário, Execu�vo e Legisla�vo 
pela aprovação do PLC 28.

Além das buzinas,  
cornetas, rojões  e  gritos, 
deram o  tom de indignação 
ao ato  que  demonstrou o 
retrato de uma categoria 

seja tomada posição em con-
junto, com resposta ao Sindi-
cato possivelmente ainda nessa 
quarta-feira, 17.

A Direção do Foro da Seção 
Judiciária de Santa Catarina e do 
Tribunal Regional da 4ª Região  
já divulgaram nota favorável 
à reposição salarial dos servi-
dores.

aguerrida, insa�sfeita e pronta 
para a luta. Os manifestantes 
fecharam o eixo monumental e 
dificultaram o acesso dos carros 
de autoridades, formando 
um grande engarrafamento. 
Embora o trânsito tenha ficado 
caó�co, muitos motoristas 
se solidarizaram  à luta dos 
servidores com buzinas e 
acenos de apoio. A polícia 
militar apareceu, mas não houve 
retaliação.

O  Coordenador do  Sintrajusc, 
Paulo Koinski representou SC no 
Ato e na reunião da Fenajufe.
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