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QUARTA, 9 de junho, às 15h
Todos ao ato público
em frente à SJRJ na
avenida Rio Branco (Cinelândia)
Servidores e servidoras do Judiciário Federal no Rio de Janeiro,
os(as) delegados(as) da Reunião Ampliada da Fenajufe, realizada em 30
de maio, aprovaram um novo calendário de greve, que inclui um ato nacional em Brasília, no dia 8 de junho,
para celebrar o mês da greve nacional
da categoria. O Sisejufe vai enviar uma
delegação fluminense de 20 representantes oriundos de todas as justiças
federais. Além disso, o Comando
Nacional de Greve informa que nesta segunda, 7 de junho, já seremos 22
os Estados da Federação com greve
no Judiciário Federal.
Ressaltamos que a greve do servidor público federal é legal! A Fenajufe e o Sisejufe disponibilizam, inclusive, em suas páginas na internet,
a Cartilha de Greve, que mostra que
o texto original do artigo 37, inciso
VII, da Constituição de 1988 assegurou aos servidores públicos civis
o direito de greve, a ser exercido nos
termos de lei ordinária. E com o julgamento dos Mandados de Injunção
números 670,708 e 712, a questão da
legalidade ficou superada. O centro
da discussão passa a ser o modo de

exercício do direito de greve. Nesse
sentido, por entender que a greve dos
servidores do Judiciário Federal e do
MPU é legítima, especialmente nesse
momento em que o processo de negociação entre as cúpulas do Judiciário,
da PGR e do Executivo está praticamente paralisado e diante da demora
na aprovação dos PLs 6613/09 e 6697/
09, o sindicato orienta que todos os
servidores continuem em greve nos
próximos dias.
Destacamos que as tentativas de intimidar e cercear nosso direito à greve
são um sinal de que a mobilização cresce, se solidifica e incomoda os tribunais e o governo federal. Sabíamos que
o nosso movimento não seria mesmo
fácil e que deveríamos estar preparados para esse tipo de retaliação, uma
vez que o papel do patrão, nesses momentos de disputas, é mesmo jogar
contra os trabalhadores. O nosso papel, de outro lado, continua sendo o
de resistir e de fortalecer o movimento até o fim, em defesa de nossos direitos e por melhores condições salariais e de trabalho.

to da greve nos próximos dias, inclusive com a adesão daqueles colegas que ainda continuam trabalhando. Também chamamos todos os servidores a participarem dos piquetes
e das atividades promovidas durante o nosso movimento paredista,
bem como reafirmamos a nossa participação nas atividades da próxima
semana, que ocorrerão em Brasília,
como o ato público no dia 8 de junho e as atividades na Câmara dos
Deputados, no dia 9 de junho.
Somente a força do movimento
será capaz de reverter ações de intimidação e também forçar o governo e as cúpulas do Judiciário e da
PGR e chegarem a um acordo que
garanta a aprovação dos nossos
PCS’s, conforme as nossas reivindicações.

A diretoria do Sisejufe reforça, portanto, a necessidade do fortalecimen-

Mais informações: sisejufe.org.br

Todos
firmes
na greve!

