
Assembléias setoriais nas 
justiças do Trabalho, Eleitoral 
e Federal – deliberaram nesta 
terça-feira, dia 17, a adesão 
à greve nacional da categoria 

por tempo indeterminado a partir de 19, 
quinta-feira. Já em Brasília, a categoria 
iniciou a greve dia 11 de novembro por 
tempo indeterminado. 

A expectativa é que a adesão dos servidores 
cresça ainda mais com a deflagração da 
greve. 

Pela força da greve em Brasília, é 
fundamental também que Santa Catarina 
tenha uma adesão massiva. O objetivo é 
ampliar a pressão em audiência agendada, 
em decorrência da greve, pelo Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar 
Mendes com a FENAJUFE. Nela a categoria 
pretende pressionar o Presidente do STF 
para  obter aprovação e envio do projeto de 
revisão salarial da categoria ao Congresso 
Nacional. 

 Já na Justiça Federal os servidores 
também aprovaram a greve por tempo 
indeterminado a partir desta quinta-feira, 
dia 19.

 Nº 860

18 de novembro de 2009 
agora é 
greve!

acesse a página:

 
www.sintrajusc.org.br

Categoria já decidiu: 
19 NOV - GREVE POR TEMPO 

INDETERMINADO

TRT aprova greve a partir do dia 19 NOV

TRE aprova paralisação de duas horas na quinta

JF aprova greve a partir do dia 19 NOV 
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DF-  Forte adesão no Judiciário Federal e no MPU. A 
greve no DF continua com novas adesões em todos 
os órgãos do Judiciário e MPU. 
MT - Assembleia Geral aprova greve por tempo 
indeterminado a partir de quinta-feira, dia 19 de 
novembro. 
PA- TRE na segunda-feira, dia 16, paraliza por duas 
horas e no dia 17, por três horas. Aprovaram greve por 
tempo indeterminado a partir de quarta-feira, dia 18.  
RS- Aprovaram greve por tempo indeterminado a 
partir do dia 18.
BA - Inicia a greve por tempo indeterminado.
SP- Inicia a greve por tempo indeterminado.
MA - Inicia a greve por tempo indeterminado na JF 
e haverá paralisação de 2h na JT.
AM/RR - Aprovou indicativo de greve para o dia 
18/11.

Greve cresce em todo o país

Fonte: FENAJUFE

18 NOV - ASSEMBLEIA GERAL NO TRE ÀS 13h
Construção da mobilização; 

Liberação do Fundo de Mobilização e Luta

19 NOV - GREVE POR TEMPO INDETERMINADO
Avaliação da redução do vale alimentação e do auxílio 

pré-escola

20 NOV - ASSEMBLÉIA GERAL ESTADUAL 
NA RAMPA DO TRT ÀS 16h30min

Avaliação do quadro nacional 

Juntos somos fortes, unidos somos invencíveis! 

 SC: QUADRO PARCIAL NO INTERIOR:  JF, CRICIÚMA, DELIBEROU GREVE NO 
DIA 19 COM ASSEMBLEIA NO FINAL DO DIA PARA AVALIAR A CONTINUIDADE

PE - Assembléia geral
GO - Assembleias setoriais para avaliar as deliberações 
da reunião ampliada. 
PR - Realiza assembléia, às 18h15 para discutir a 
greve.
RO - Assembléia geral, às 19h
PI- Assembléia extraordinária, às 15h
RJ- Assembleias setoriais
ES-  - Assembléia geral
RO/AC- Assembleia geral
AM- Assembléia para indicativo de greve
MS- Assembléia geral 
RN- Assembléia geral
AL- 23/11 inicia greve 
PR- 23/11 inicia greve
PB- Assembleias setoriais


