12 de novembro de 2009

ACESSE
www.sintrajusc.org.br

Nº 854

a página do
seu Sindicato!

CATEGORIA VAI À LUTA E PARALISA ATIVIDADES
EM TODO O PAÍS

PRESSÃO CRESCE HOJE!
Os servidores do Judiciário Federal em Santa Catarina mostraram que não irão aguardar sentados que o STF
aprove o projeto de revisão salarial no Pleno e o envie
ao Congresso Nacional. A categoria parou na Capital e
no interior do Estado, e nesta quinta-feira, dia 12, irá
mais uma vez ir para a frente dos locais de trabalho.
A paralisação foi forte em todo o País. Mais de 3 mil
servidores do Distrito Federal se reuniram na tarde do
dia 11 em frente ao STF, no ato público organizado pelo
Sindjus-DF. Na manifestação, os dirigentes do Sindicato deram informes de como está a paralisação no DF e
ressaltaram a importância de toda a categoria se manter
mobilizada com o objetivo de pressionar o STF a encaminhar logo, ao Congresso Nacional, o projeto de revisão salarial dos servidores.
O ato no Supremo foi reforçado por bandeiras, apitos e adesivos alusivos à campanha salarial dos servidores. De acordo com os coordenadores do Sindjus-DF,
a paralisação atinge todos os órgãos no Distrito Federal.
A paralisação no Distrito Federal continua nesta quinta-feira, 12 de novembro, quando o Sindicato promoverá nova assembléia geral para avaliar a participação

da categoria no movimento grevista e definir o que será
feito nos próximos dias para pressionar o Supremo a
encaminhar logo o projeto ao Legislativo.
CONVERSA NO STF
Enquanto os servidores realizavam o ato público em
frente ao STF, acontecia a sessão plenária do Tribunal.
No intervalo, dirigentes da FENAJUFE conversaram
com o vice presidente do STF, Ministro César Peluzo,
para apresentar a reivindicação da categoria e informar
que os Presidentes dos Tribunais Superiores já fecharam a proposta de revisão salarial durante reunião do
dia 7 de outubro, o que não justifica a demora do envio
do projeto ao Congresso Nacional. A Federação reforçou, ainda, a importância de o projeto começar a tramitar no Legislativo ainda este ano, para garantir o reajuste
para 2010.
O vice presidente do STF considerou legítima a reivindicação dos servidores e garantiu à FENAJUFE que
irá conversar com o ministro Gilmar Mendes sobre a
proposta de revisão salarial.
Com informações da FENAJUFE

Nesta quinta, 12, pare novamente, convença seu
colega a parar também e seja mais um trabalhador
do Judiciário a somar forças no movimento,
que cresce em todo o país!
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- JF de Criciúma - paralisação nos dias 11 e 12 das 15 às 17 horas
- JT de Criciúma - paralisação de 48 horas
- JF de Chapecó - paralisação nos dias 11 e 12
- JT de Chapecó - paralisação na 1. Vara e Distribuição
- JF de Itajaí - paralisação de 1 hora nos dias 11 e 12
- Também paralisaram JF e JT de Joaçaba e JT de Balneário Camboriú
- JT e JF de Blumenau - paralisação de 1 hora e meia no dia 11. No dia 12, paralisação
e circulação pelos corredores dos locais de trabalho com a camiseta da luta
- JT em Imbituba - paralisação das 12h às 14h nos dias 11 e 12
- JF de Jaraguá do Sul - paralisação nos dias 11 e 12
- Em Mafra, paralisação de 2 horas na quarta e 2 horas na quinta
- JE de Cunha Porã
* JT e JF de Joinville, 3. Vara do Trabalho de São José, JT de Araranguá e Curitibanos
- Estão para definir paralisação na quinta, 12
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ASSEMBLÉIA
12 DE NOVEMBRO, QUINTA-FEIRA,
ÀS 15 HORAS, NA RAMPA DO TRT

