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Greve Começa hoje!

E

m Assembleia Geral no TER/SC de
Florianópolis, reunindo representantes
do JF, TRT e TRE, foi referendado a
greve por tempo indeterminado a partir
do dia 19, quinta-feira. Foi autorizada
a liberação do fundo de mobilização e greve para as
despesas já previstas.
Chegou a hora de todos pararem com a greve por
tempo indeterminado! Companheiros, somente com
a participação de todos é que será possível melhorar
nossa condição de trabalho, e consequentemente, ter o
necessário aumento salarial. A greve serve justamente
para pressionar as autoridades a cederem e acatarem
as exigência dos trabalhadores. Com a união de todos,
sem demora e com muita força de vontade, será
possível que nossa jornada diária seja mais digna,
com a aprovação do reajuste salarial, reforçando o
salário efetivo.
Pessoal venha para greve! O comando de greve
será criado e precisamos de força e coragem para

levar a nossa bandeira a todo Brasil, que são: salários
dignos, respeito ao funcionário público, condições
de trabalho decentes e a construção de um país com
menos diferenças e mais fraternidade.
2010 ano de eleições. Enquanto o povo acompanha
a Copa do Mundo na África do Sul, os mesmos
coronéis tramam e planejam como perpetuar a
corrupção e concentração de renda. A greve vai
além de salários dignos, queremos levar a todo o
país a necessidade urgente de mudanças justas, luta
contra a miséria e taxação das grandes fortunas. Uma
economia tão pungente como a nossa não pode aceitar
esta violência discrepância entre ricos e pobres.
Para quem diz que as coisas sempre forma assim,
caro amigo, tenha paciência e ajude a abrir os olhos
dele, levando palavras e coragem. Alerte também ao
seu colega indeciso, lembrando que somente com a
união e força de vontade os sonhos são construídos.
Um bem conquistado que é de todos, nunca acaba e
é para sempre.

Assembleia Geral
Estadual dia 20,
sexta-feira, às
16h30min, na
rampa do TRT

- Avaliação do
quadro nacional
- Liberação do
Fundo de
Mobilização e Luta

Greve

Dia 19

Venha! Participe e
conquiste seus direitos!
Foto: Divulgação

Paralização na Justiça Federal de Chapecó
Foto: Leo Miranda

Assembleia Geral no TRE/SC em Florianópolis referenda a greve
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