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Tribunal Regional do Trabalho

ESFORÇO CONCENTRADO, DE 8 ÀS 12h
Servidor(a) do TRT, nós
do piquete do Foro da rua
do Lavradio te convocamos para um esforço concentrado pelo teu aumento, parando conosco, neste
dia 27 de maio, das 8h até
o meio dia. E na sexta, dia
28, no mesmo horário. É
um pequeno gesto de solidariedade e luta pelo teu aumento salarial e que nos ajuda a retomar o fôlego da
luta maior para podermos
manter a mobilização até a
aprovação final do nosso
projeto.
Ontem (quarta) à noite,
antes de fecharmos a edição desta filipeta, houve
reunião da Comissão de
Trabalho, Administração e
Serviço Público (CTASP)
e do Ministério do Planeja-

mento para tratar da nosso
projeto, que deve ser agendada na próxima semana na
CTASP. Na sexta-feira, se
reunirão o Supremo Tribunal Federal e o Ministério do
Planejamento. Nosso foco é
conseguir um acordo com o
Planejamento sobre o orçamento que viabiliza nosso
PL 6613 – com isso, conseguiremos que o projeto seja
votado até junho.
Por isto, pedimos apenas
metade do teu dia de trabalho nestas quinta e sexta-feira, para retomarmos nossa
mobilização vitoriosa. Já colocamos 300 pessoas numa
assembleia no TRT. Nosso
desafio nestas quinta e sexta-feira é colocar cerca de
200 pessoas na rua do Lavradio, para mantermos

acessa a chama da mobilização. O Distrito Federal
decretou greve nesta semana, paralisando os Tribunais Superiores e nos ajudando a manter a mobilização.
Continue conosco até
o meio dia, façamos
grandes assembleias
tanto na quinta quanto
na sexta para retomarmos a mobilização na
segunda-feira, com um
grande arrastão e um
super-ato na terça-feira
às 15h.
Nos ajude nesta arrancada final rumo aos 54,6%
Tu és inteiramente responsável pelo sucesso desta luta pelo aumento salarial.

PARE ATÉ O MEIO DIA PELO TEU AUMENTO!

