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VENHA MOSTRAR A FORÇA DO SERVIDOR E DA SERVIDORA DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RIO
A greve no Judiciário Federal
cresceu em todo o país, com a
adesão de novos estados – já
somos 19 unidades da federação
em greve. Os servidores estão
atendendo ao chamado da
Sisejufe no Rio de Janeiro e
participando das atividades de
mobilização nesta greve por tempo
indeterminado. Temos
de
pressionar o Judiciário e o
Executivo a fechar um acordo em
torno da proposta orçamentária do
PCS. O Projeto de Lei 6613/09
está tramitando na Câmara. Esta
é uma luta de cada servidor do
Judiciário Federal pela valorização
da carreira.
No Rio, acontece nesta terça, 18
de maio, grande ato público na
Candelária, às 15h, e em seguida
sairemos em passeata pela
avenida
Rio
Branco
e
finalizaremos no TRE Sede
(avenida Presidente Wilson). Além
da mobilização e de assembleias
diárias em frente aos locais de
trabalho no Rio, o movimento vem
crescendo também no interior. Em
Angra, Niterói e em muitas zonas
eleitorais, como a da Ilha do
Governador, os servidores estão
paralisando ou realizando

TERÇA
18 DE MAIO
a partir das 15h
GRANDE ATO
PÚBLICO E
PASSEATA
DO JUDICIÁRIO
FEDERAL DO RIO
CONCENTRAÇÃO
NA CANDELÁRIA

apenas o trabalho essencial. Se
você ainda não conseguiu
participar das mobilizações
diárias, doe seu tempo para a luta
pela valorização do serviço público
e pela nossa revisão salarial.
Venha para a passeata! Vamos
protestar contra a demora nas
negociações e pressionar por uma
tramitação mais rápida do PL 6613
na Câmara.
Nesta segunda-feira, 17 de maio,
a categoria fará greve em tempo
integral no TRE, TRT e SJRJ. No
TRF e no Foro da JF da avenida
Venezuela haverá paralisação das
atividades de 12h às 14h. Nesta
segunda é dia de arrastão em
todos locais de trabalho! O
Sisejufe
lembra
que
os
trabalhadores não devem temer
retaliações. A greve é direito
legítimo reconhecido por lei. A hora
é de mobilizar e pressionar para
termos a aprovação do nosso
Plano de Cargos e Salários.

Mais informações: sisejufe.org.br

VAMOS VESTIR AS
CAMISETAS DE GREVE E
LUTAR JUNTOS PELA
NEGOCIAÇÃO DO JUDICIÁRIO
COM O EXECUTIVO, PELA
VALORIZAÇÃO DE NOSSA
CARREIRA E CONTRA O
RISCO DO PLP 549/09 QUE
CONGELA OS
INVESTIMENTOS NO
SERVIÇO
PÚBLICO.

