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Justiça do Trabalho decidirá
adesão à Greve na segunda
Os servidores da Justiça do Trabalho irão fazer
Reunião Setorial na segunda-feira, 13, às 16 horas, na rampa do TRT, para debater a adesão ao
movimento. Em Assembleia realizada nesta quarta-feira, dia 9, com participação de servidores das
três Justiças, foi aprovada a entrada em Greve por
tempo indeterminado a partir de segunda-feira,13,
na Justiça Eleitoral e na Justiça Federal.
O Sindicato já comunicou a Administração dos
Tribunais e da Justiça Federal sobre os motivos da
paralisação e publicou edital em jornal de circulação estadual sobre o início da Greve. Esses passos
são necessários para, de acordo com a lei de Greve, garantir a legalidade do movimento.
A Greve por tempo indeterminado dos servidores do Judiciário Federal e do MPU do Distrito
Federal ganhou um reforço nesta quarta-feira, 8,
com a deflagração da Greve pelos servidores de

Greve no dia 8 no TRE

São Paulo e de Mato Grosso. Na segunda-feira,
13, será a vez de Santa Catarina. No Rio Grande
do Sul, a categoria paralisa os trabalhos a partir
do dia 15.
Com isso, a Greve começa a tomar mais força, pelo fechamento do acordo entre o Executivo
e o Judiciário Federal e garantia dos recursos do
reajuste na proposta orçamentária a ser enviada
até o dia 31 de agosto ao Legislativo.
As fotos feitas em municípios como Blumenau,
Chapecó e Concórdia, que podem ser vistas na página e no Facebook do Sindicato, mostram a boa
adesão ao movimento, que tem que crescer ainda
mais a partir de segunda-feira. Coordenadores do
Sindicato estarão segunda-feira nas três Justiças
para conversar com os servidores. Na reta final pelo
reajuste, a participação do maior número possível
de servidores é que vai fazer a diferença!

Servidores das três Justiças em Chapecó se unificaram

Confira o quadro nacional
Rondônia: assembleia para votar o indicativo
de greve por tempo indeterminado será nesta
sexta-feira, 10
Maranhão: está realizando assembleias
setoriais
Piauí: iniciou rodada de reuniões setoriais para
mobilizar a categoria, que irá se reunir na próxima terça-feira, 14, para uma assembleia geGREVE A PARTIR DO DIA 13 DE ral a fim de discutir a mobilização do semestre e decidir se realizam o apagão no TRE no
AGOSTO
dia 15
Santa Catarina
Alagoas: vão decidir sobre a greve por temGREVE A PARTIR DO DIA 15 DE po indeterminado em assembleia geral nesta
sexta-feira. O indicativo de início da greve a
AGOSTO
ser votado é o dia 20 de agosto
Bahia
Sindiquize-SP (Campinas): realizará no sábaRio Grande do Sul
do, 11, assembleia geral para eleger os delegados que participarão da Marcha dos ServiPARALISAÇÕES DE 24 E 48 HORAS
Justiça Eleitoral do Pará: fará greve de dois dores na quarta-feira, 15, e da Reunião Amdias em 16 e 17 de agosto. Na Justiça do pliada da Fenajufe no dia 16, em Brasília
Trabalho, a partir de segunda-feira haverá vi- Rio de Janeiro: Na próxima segunda-feira, 13,
sita diária a um setor do TRT para fazer o o sindicato promove atividades setoriais em
cada local de trabalho para chamar a categodebate sobre a greve
Paraíba: fará paralisação das atividades por ria para a retomada da mobilização e da gre24 horas no TRE-PB, durante o dia 15, com ve
piquete e manifestações. Um comitê foi defi- Minas Gerais: na segunda-feira, 13, haverá
nido para visitar o TRT, as Varas do Traba- assembleias setoriais na Justiça Federal, Juslho e Justiça Federal e convidar os demais tiça do Trabalho e Justiça Eleitoral
Paraná: Na Justiça Federal haverá assembleia
servidores a também se mobilizar
no dia 14 de agosto para discutir deflagração
ATOS E ASSEMBLEIAS PARA DISCU- da greve
Amazonas: participarão de ato público no dia
TIR ADESÃO À GREVE
Mato Grosso do Sul: declaração do Estado 15 de agosto. Também deverá ser realizada
de Greve e convocação de ato público no uma assembleia com a categoria
dia 15 de agosto, com nova assembleia para Ceará: O sindicato realizará assembleia geral
no dia 17 de agosto com os servidores da JF
avaliar o indicativo de greve geral
GREVE
POR
TEMPO
INDETERMINADO
Distrito Federal: em greve desde o dia 1º de
agosto
São Paulo: iniciou nesta quarta-feira, 8, Greve por tempo indeterminado
Mato Grosso: iniciou a greve nesta quarta, 8

O curso será no dia 18 de agosto, sábaO SINTRAJUSC está oferecendo aos filiados
o Curso de Formação "Metodologia de Análi- do, em Florianópolis, das 8h30 às 18h, e é
se da Realidade", com Daniel Romero, do Ins- aberto à categoria. Inscreva-se enviando etituto Latino-Americano de Estudos Sócio-Eco- mail para:
administrativo@sintrajusc.org.br
nômicos (Ilaese).

