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Os servidores do Judiciário Federal
catarinense entram em Greve por tempo
indeterminado a partir do dia 6 de maio, quinta-
feira. Na Assembléia desta segunda, 3, no TRT,
os trabalhadores avaliaram que as manobras cla-
ramente protelatórias do governo na Câmara dos
Deputados e o pouco tempo que resta antes do
recesso parlamentar de julho não deixam outra
alternativa senão a Greve já.

Santa Catarina referendou a proposta aprova-
da na Reunião Ampliada de Fenajufe no domingo
passado. Após um amplo debate, com várias in-
tervenções dos servidores presentes, os delega-
dos concluíram que é preciso construir uma Greve
forte e unificada e, nesse sentido, aprovaram re-
alizar, em todo o país, a Greve a partir do dia 6 de
maio até a aprovação dos projetos que revisam
os PCSs da categoria.

A maioria das intervenções considerou que os
fatos da semana passada (audiência pública no dia
27 de abril e a retirada do PL 6613/09 da pauta
da Comissão de Trabalho do dia 28) deixam cla-
ro que não há mais tempo para aguardar as nego-
ciações em torno da questão orçamentária dos
projetos sem estar em Greve.

A decisão tirada na Assembléia no TRT será
levada a Assembléias Setoriais no TRE e na JF
para deliberar sobre a Greve naqueles setores.

A Direção do Sindicato e o Comando de Gre-
ve já estão orientando os servidores no interior
do Estado para realizarem suas assembléias lo-

cais, decidir sobre a Greve e informar o Sindica-
to. O número do SINTRAJUSC é (48) 32224668,
e o celular do coordenador liberado, Paulo
Koinski, é (48) 84310858.

QUADRO NACIONAL

Sindijufe-MT: greve a partir do dia 5 de maio
Sitra-AM/RR: greve por tempo indeterminado a
partir do dia 3 de maio
Sinjeam-AM: greve por tempo indeterminado a
partir do dia 3 de maio
Sintrajufe-PI: indicativo de greve para o dia 5 de
maio
Sisejufe-RJ: greve a partir do dia 6 de maio
Sintrajud-SP: greve por tempo indeterminado a
partir do dia 6 de maio
Sindjus-AL: indicativo de greve para o dia 6 de
maio, mas vai acatar decisão da reunião ampliada
da Fenajufe
Sintrajuf-PE: indicativo de greve para o dia 6 de
maio
Sintrajufe-MA: greve a partir do dia 6 de maio
Sindjufe-BA: assembléias para os dias 3 e 4 de
maio
Sintrajufe-RS: em estado de greve, com assembléia
no dia 4 de maio
Sindiquinze-SP: greve a partir de 6 de maio
Sitraemg-MG: ato público nos dias 5 e 6 de maio,
com assembléia para deliberar sobre a deflagração
da greve
Pará e Amapá: greve a partir do dia 6 de maio


