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CATEGORIA PARALISA DIAS 11 E 12
A hora é agora! Vamos pressionar o STF a enviar
o projeto de revisão salarial ao Congresso Nacional
Nos dias 11 e 12 de novembro, quarta e
quinta-feira, a categoria em todo o país fará
mais uma ação coordenada pela FENAJUFE
e os sindicatos para reforçar a campanha em
defesa da revisão salarial.
Nesses dois dias, os servidores paralisarão as atividades como parte do calendário
de mobilização para que o STF aprove o projeto de revisão salarial em Sessão do Pleno
e o encaminhe imediatamente ao Congresso
Nacional, sem cortes na tabela apresentada
na proposta fechada na reunião dos Presidente dos Tribunais Superiores no dia 7 de outubro.
Em Santa Catarina, a atividade foi aprovada pelos servidores em Assembléia realizada
na Justiça do Trabalho, Justiça Federal e Justiça Eleitoral. Nas assembléias de quase todos os Estados, a categoria aprovou o Estado
de Greve e também a paralisação.
As formas de mobilização pela revisão salarial são variadas. Em alguns locais, haverá
paralisação de duas horas nos dois dias, em
outros os servidores vão cruzar os braços durante 24 ou 48 horas nos dias 11 e 12.
Em todos os Estados, além das paralisações, os Sindicatos também preparam um calendário de atividades, que conta com atos
públicos unificados ou manifestações setoriais.
Tudo isso para mostrar à cúpula do Judiciário Federal que a categoria não irá se curvar

diante de ameaças e do conservadorismo de
setores da magistratura, que se posicionaram
contrários à legítima reivindicação de revisão salarial.
A FENAJUFE acredita que os servidores
já estão preparados para realizar um movimento mais forte e radicalizado, como a greve por
tempo indeterminado, caso não haja avanço

nas negociações esta semana.
Já estamos praticamente no final do ano e,
se o STF não encaminhar agora o projeto ao
Congresso Nacional, o cenário ficará muito
mais difícil. Precisamos conseguir uma resposta positiva nesta semana, mas para isso é
fundamental intensificarmos a luta.
Com informações da FENAJUFE

Chega de enrolação!
Após muitas lutas dos Sindicatos e da FENAJUFE, vencemos várias batalhas em mais de dois
anos na construção de um Plano de Carreira e de
revisão salarial. A formatação final do anteprojeto
de lei, apesar de não contemplar tudo o que defendemos, avançou na revisão e equiparação salarial em relação a outros órgãos da União, com a
manutenção de direitos e reposição maior nos
salários em relação às FCs e CJs.
Há cerca de 30 dias a cúpula do Judiciário
deferiu a revisão de 15% no vencimento básico e
a GAJ para 135%, restando ao Pleno do STF
aprovar a proposta em Sessão Administrativa. O
problema é que por duas vezes o ponto sobre a
revisão salarial da categoria foi retirado de pauta
e não há calendário definido para apreciação da
proposta por aquele colegiado.
O causa preocupação é que os trabalhadores
estão submetidos a um calendário institucional e
político-eleitoral em função das eleições em 2010.

Esse fato traz mais um desafio para a conquista da
revisão salarial, exigindo muito empenho e luta em
todas as atividades da categoria. Por isso o SINTRAJUSC convida os servidores a se filiar, a participar das Assembléias e a parar nos dias 11 e 12
de novembro.
Quem luta sabe! Revisão salarial não vem de
graça. Torcida favorável é bom, mas insuficiente.
O momento é agora. Somente a nossa unidade e
solidariedade farão com que o Pleno do STF e o
Congresso Nacional aprovem a revisão salarial sem
a redução de conquistas e direitos.
Vale relembrar que 2010 será ano de eleição
disputada e o Congresso pouco vai trabalhar na
apreciação e votação de projetos. Neste cenário,
não podemos correr o risco de amargar uma espera de quatro anos por reajuste salarial. Por isso
temos que aproveitar a oportunidade histórica após
tanto empenho, lutas e avanços. Vamos apostar e
seguir o calendário de mobilização!

Fotos: Míriam Santini de Abreu

Assembléias na Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Federal aprovaram paralisação na data indicada em Reunião Ampliada da FENAJUFE

Confira abaixo o quadro
de mobilização em todo o país*
SINDICATO

QUADRO DE MOBILIZAÇÃO

Sindjus/AL
Sinsjustra-RO/AC
Sinjeam-AM
Sintrajud/SP
Sindjufe-MT
Sintrajufe/PI

Estado de Greve. Aprovou o indicativo de paralisação de 48h
Aprovou a paralisação de 48h
Estado de Greve. Vão paralisar por 48h
A categoria entrou em estado de greve e decidiu paralisar por 48h
48 horas: JE, JT e JF
48 horas: TRT e TRE
24 horas: JF (Subseção de Picos) no dia 12/11
Os servidores entraram em estado de greve
48 horas: TRF, JF e TRE
2 horas: TRT nos dias 11 e 12/11
A categoria aprovou o estado de greve
48 horas: TRT e JE
24 horas: na Justiça Federal - a categoria decidiu pelo indicativo de paralisação de 24 horas, no dia 12/
11
Estado de Greve e indicativo de paralisação de 48h
Estado de Greve
A categoria vai paralisar por 48h
Estado de Greve
24 horas: no dia 12/11
Estado de greve
Aprovado indicativo de greve, a ser ratificado na assembleia do dia 10/11
Estado de Greve
24 horas: Dia 11/11 a categoria vai paralisar e avaliar a continuidade da paralisação
2 horas nos dias 11 e 12/11
11/11 das 12 às 14h - ato público em frente ao TRT. 12/11 das 12 às 14h - ato em frente ao TRE. Nas
cidades do interior os servidores vão se reunir em frente aos seus locais de trabalho. Em Juiz de Fora,
os atos acontecerão no dia 11/11, em frente ao prédio da Justiça do Trabalho, e no dia 12/11, em frente
ao prédio da Justiça Federal. Foi eleita comissão de mobilização. Haverá panfletagens, carro de som,
visitas à base
Estado de greve
2 horas: a assembléia definiu paralisar as atividades por 2 horas nos dias 11 e 12/11
Em 11 e 12/11 paralisação de 2 horas (12 às 14 h)
Estado de Greve - Em 11 e 12/11 paralisação de 1 hora
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
TRT: em 11 e 12/11 paralisação de 1 hora, das 15 às 16h
Justiça Federal: em 11 e 12/11 paralisação de 1 hora, das 14 às 15h

Sisejufe/RJ

Sindjufe-BA

Sindjufe/MS
Sinjutra/PR
Sindjero/RO
Sindjus-DF
Sintrajufe/RS
Sitraemg/MG

Sintrajurn/RN
Sinpojufes/ES
Sindiquinze/SP
Sindjuf/PA-AP

Sinjufego-GO

* Quadro parcial (ocorreram Assembléias na segunda-feira, após o baixamento deste jornal)

Justiça Federal aprova paralisação nos dias 11 e 12
Santa Catarina irá mostrar capacidade de
mobilização e luta. Na Justiça do Trabalho de
Santa Catarina, a paralisação será de 48 horas.
Já os servidores do TRE/SC decidiram que
a paralisação será de duas horas, das 15 às 17
horas, nos dois dias. Foi aprovado que, no dia
11, a concentração dos trabalhadores será na

frente do prédio do TRE/SC, na Capital, e, no
dia 12, os servidores irão se dirigir ao prédio
do TRT12.
Em Assembléia realizada nesta segundafeira, 9, os servidores da Justiça Federal também aprovaram paralisação das 15 às 17 horas, com posterior concentração na Eleitoral.
Nesta segunda-feira, dia 9, houve Assem-

bléia Setorial nas Varas Federais de Blumenau e Itajaí. Em Criciúma será no dia 10.
Já comunicaram ao Sindicato que irão parar os servidores da Justiça Federal de Joaçaba e das Varas do Trabalho e Distribuição de
Balneário Camboriú. O SINTRAJUSC convida todos os servidores a se mobilizar para
mostrar a força da categoria!

VISTA A CAMISETA DA LUTA
NA QUARTA E NA QUINTA!

