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AGORA É GREVE
Vamos lá servidores do Judiciário Federal!
Tá na hora da virada, vamos dar o troco!
Dia 6 de maio começa
nossa virada. O governo
nos enrolou e pediu duas
semanas para votar o projeto na CTASP, um projeto que prescinde de impacto orçamentário para
ser votado nesta comissão.
Temos o tempo correndo
contra a gente e a necessidade de se organizar e fazer uma grande greve para
conseguir que o projeto
seja aprovado neste ano.
Estamos num ano eleitoral, em que o Executivo e
o Legislativo são muito
mais sensíveis às nossas reivindicações, já que nossas
manifestações, passeatas,
lobby, greves, demonstram
nossa insatisfação e colocam em risco as eleições daqueles que se opuserem às
nossas reivindicações.
A hora da virada é agora. Nossa pressão no Congresso, com mais de 300

militantes ocupando as galerias no dia 27 de abril, quando houve a Audiência Pública, fez com que o presidente do STF procurasse o presidente da República para o
agendamento de um encontro urgente. Nosso papel
agora, e através da luta, é
fomentar um acordo, nos
próximos quinze dias, que
garanta a aprovação do PL
6613.
Para isto, o próximo dia
6 de maio, agendado como
Dia de Luta pela maioria dos
sindicatos do Brasil, é fundamental para reagrupar e
reorganizar a categoria, mas
também para avisar ao governo federal que estamos

dispostos a parar por tempo indeterminado para garantir nosso aumento. Participe da nossa greve. Nos
locais em que for possível
fechar o balcão, que ele seja
fechado por um dia em prol
do nosso salário. Onde não
for possível, que se faça a
greve de revezamento, com
70% dos trabalhadores descendo para o piquete – isso
fará com que a população
em geral saiba que estamos
parados em busca da aprovação do nosso projeto.
Dia 6 daremos um importante passo rumo à vitória.
Será uma importante batalha desta guerra pelo nosso
aumento e contra o conge-
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lamento salarial. Você,
companheira, companheiro, faz parte disto, já que
este aumento de 54,6% é
fundamental para a sua
vida; 0% de aumento este
ano, combinado com as
perdas do ano passado e
com as possíveis perdas futuras tornarão nossos salários incompatíveis com
uma vida digna.

Pela manutenção
do poder de
compra de
nossos salários,
fundamental
para a garantia
da nossa
carreira, cruze os
braços e vá para
o piquete no dia
6 de maio.

