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Setembro vermelho
no Judiciário Federal

Ato Público no TRE Sede
QuartasQuartasQuartasQuartasQuartas-feiras -feiras -feiras -feiras -feiras 15 e 22 de setembro, das 15h às 17h

O STF não garantiu o rea-
juste dos servidores na LOA –
Lei Orçamentária Anual/2011,
conforme havia informado à di-
reção da Fenajufe e através de
ofícios, os quais divulgamos
nos nossos veículos de comu-
nicação. Garantiu, porém, a ver-
ba para o reajuste de desembar-
gadores e magistrados, como
está em parecer do CNJ, sob ar-
gumento que o acordo feito
entre os presidentes do Poder
Judiciário e do Poder Executivo
é que o PL 6.613/2009 será tra-
tado após as eleições. As dire-
ções da Fenajufe, e do Sisejufe,
e de todos os sindicatos em

âmbito nacional, não aceitam
um acordo que não está no pa-
pel, um acordo que pode ser
chamado de “virtual”: não exis-
te nenhuma garantia quanto a
aprovação do nosso reajuste
após as eleições.

Frente a este cenário, o Si-
sejufe entende que somente
uma demonstração podero-
sa da categoria vai levar para
que se chega a um acordo
real.  Este é um momento cru-
cial para a categoria demons-
trar que quer reajuste salari-
al no próximo ano, caso con-
trário não tem perspectivas
de aumento.

O Setembro Vermelho sig-
nifica que nos dias 15 e 22 de
setembro os(as)
servidores(as) vão cruzar os
braços por duas horas e parti-
cipar do ato público em frente
ao TRE Sede (Avenida Presi-
dente Wilson). No mesmo mo-
mento, estarão acontecendo
manifestações similares em
todo o Brasil. O Rio de Janei-
ro não pode ficar de fora da
luta. E, no dia 28 de setembro,
um grande ato público em fren-
te ao Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) vai mostrar que a
categoria está mobilizada e
lutando pelos seus direitos.

Participe! Sem a sua mobilização não há reajuste salarial.

E na terça-feira, 28 de setembro
Grande Ato Público em frente ao Supremo, em Brasília


