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AMANHÃ VAI SER
MAIOR!
SERVIDORES EM TODO O PAÍS PARALISAM ATIVIDADES
NA LUTA PELA REVISÃO SALARIAL
Os servidores da Justiça do Trabalho de
Santa Catarina paralisaram as atividades
nesta quarta-feira, 11. A paralisação continua na quinta, seguindo orientação da
FENAJUFE e de Assembléia Geral.
Já os servidores do TRE/SC fazem paralisação de duas horas, das 15 às 17 horas, nos dois dias. Foi aprovado que, no
dia 11, a concentração dos trabalhadores
ocorra na frente do prédio do TRE, na Capital, e, no dia 12, os servidores irão se
dirigir ao prédio do TRT.
Em Assembléia realizada nesta segundafeira, 9, os servidores da Justiça Federal
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desta quarta os servidores se concentram
no prédio do TRT, onde haverá Assembléia
para discutir a mobilização pela revisão
salarial.
Com a implementação completa do
PCS3, em dezembro do ano passado, a categoria não tem garantia, ainda, de qualquer tipo de revisão salarial.
O tempo passa e o STF não aprova o projeto em Sessão do Plano para posterior
envio ao Congresso Nacional.
Por esse motivo, temos que dar um passo adiante na mobilização. Vamos parar,
em todas as cidades, para mostrar que os
trabalhadores não irão esperar sentados o
ano acabar sem perspectivas de reajuste.
Nesta quinta, pare novamente e seja mais
um trabalhador do Judiciário a somar forças no movimento, que cresce em todo o
país!
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Sindjus/AL

Aprovou o indicativo de paralisação de 48 horas

Sinsjustra-RO/AC

Aprovou a paralisação de 48 horas

Sinjeam/AM

Vão paralisar por 48 horas

Sintrajud/SP

A categoria entrou em estado de greve e decidiu paralisar por 48 horas

Sindjus/DF

Paralisação de 48 horas. Ato no dia 11 e assembléia geral no dia 12

Sintrajufe/MA

Estado de greve e paralisação de 48 horas

Sinjutra/PR

A categoria vai paralisar por 48 horas

Sinjuspar/PR

Paralisação de 48 horas

Sindjufe/MT

48 horas: JE, JT e JF

Sintrajufe/PI

48 horas: TRT e TRE - 24 horas: JF (Subseção de Picos) no dia 12/11

Sintrajuf/PE

48 horas: Varas Trabalhistas e TRE - TRF: Ato público no dia 11, às 15h

Sisejufe/RJ

48 horas: TRF, JF e TRE (sede) - 2 horas: TRT nos dias 11 e 12/11

Sindjufe/PB

TRT: 48 horas
Dia 11: assembleias setoriais nas VTs de João Pessoa; no Fórum Trabalhista de Cam
pina Grande; na sede do TRE e na JF
Dia 12: rodada de debates sobre a revisão salarial

Sindjufe-BA

48 horas: TRT e JE - 24 horas: na Justiça Federal - a categoria decidiu pela paralisa
ção de 24 horas, no dia 12/11

Sindjero/RO

24 horas: no dia 12/11

Sintrajufe/RS

24 horas: Dia 11/11 a categoria vai paralisar e avaliar a continuidade da paralisação,
em assembléia geral às 16h

Sitraemg/MG

2 horas nos dias 11 e 12/11

Sindjufe/MS

Paralisação de 2 horas (das 13h30 às 15h30), nos dois dias (11 e 12/11)
Ato público no dia 11, em frente ao TRE

Sintrajurn/RN

A Assembléia definiu paralisar as atividades por 2 horas nos dias 11 e 12/11

Sinpojufes/ES

11 e 12/11, paralisação de 2 horas (12 às 14 h)

Sindiquinze/SP

11 e 12/11, paralisação de 1 hora, das 13 às 14h

Sindjuf/PA-AP

11/11 - TRE-PA fará ato público no Tribunal onde serão decididos os rumos do
movimento na Justiça Eleitoral
TRT - decidiram realizar assembléias localizadas nos setores e departamentos do
Tribunal a partir da terça-feira, 10 de novembro

Sinjufego-GO

TRT: 11 e 12/11, paralisação de 1 hora, das 15 às 16h
Justiça Federal: 11 e 12/11, paralisação de 1 hora, das 14 às 15h
TRE: 11 e 12/11, paralisação de 1 hora, das 13 às 14h

