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Apagão na SJRJ

É hoje! Nesta quarta, 9,
vamos esvaziar a Justiça
Federal da av. Rio Branco!
Servidor(a) da SJRJ
da av. Rio Branco, é
hoje o grande dia! O dia
de mostrar sua coragem e empenho na luta
pela revisão salarial. O
que propomos é a doação de um dia inteiro do
seu trabalho para se integrar nessa luta nacional. Hoje vamos parar
tudo, esvaziar os cartórios, o protocolo, esvaziar a distribuição, fechar todas as portas!
Tudo isto sem violência, no convencimento,
na ideia de que temos
que fazer no dia de hoje
um Ato Público fantástico para que a negocia-

ção do nosso PCS, entre
o STF e o Ministério do
Planejamento seja bem
conduzida de acordo com
os nossos melhores interesses na defesa do serviço público e da valorização de nossa carreira.
Queremos colocar centenas de pessoas na frente do prédio da Justiça
Federal, na Cinelândia.
Outras centenas de companheiros e companheiras virão dos demais locais de trabalho do Judiciário Federal do Rio
para este Ato Público.
Aos diretores e diretoras
de secretaria, pedimos
apoio e a compreensão

da importância desse
momento.
A partir do meio dia subiremos o prédio da SJRJ
com dezenas de servidores
e servidoras e passaremos
em todos os locais de trabalho pedindo para que
todos desçam. É irracional
manter um cartório aberto, quando haverá um ato
gigantesco na frente do
prédio – faremos com que
os justos motivos de nossa luta sejam ouvidos em
alto e bom som em todo
entorno do foro.
Usemos de racionalidade e fechemos tudo!
Será mesmo impossível

trabalhar e difícil transitar num local que, a
partir das 15h, receberá centenas de servidores em luta pelo aumento salarial e em protesto contra o PLP 549
que congela os investimentos no setor público por uma década.
É o dia de verificarmos
nossa força, com tudo fechado, com tudo parado,
para que todos entendam
a importância de valorizar o servidor e o serviço público e para que
alavanquemos o acordo
necessário para a nossa
revisão salarial. É 54,6%
ou nada!

Cruze os braços! Pare! Desça!
Balcões vazios e fechados!
Chegou o nosso grande dia na SJRJ!

