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Sisejufe convoca categoria
para Assembleia Geral
Assembleias, atos e manifestações nas
portas dos prédios dos tribunais federais
marcaram a retomada da greve por tempo
indeterminado no estado do Rio de Janeiro.
Os servidores do Judiciário Federal iniciaram a greve na quinta-feira, dia 25 de novembro, cumprindo as deliberações das assembleias realizadas no dia 17 de novembro. O
objetivo é pressionar o governo e a cúpula
do Supremo Tribunal Federal (STF) a negociarem a inclusão de recursos no Orçamento para o PL 6.613/2009. Para continuar e
intensificar a mobilização, o Sisejufe está
convocando Assembleia Geral em frente à
Justiça Federal da Avenida Rio Branco para
segunda-feira, 29 de novembro, às 17h.
No dia 25, a greve nacional em defesa da
aprovação dos planos de cargos e salários já
contava com a adesão de dez estados: Rio de
Janeiro, Pará, Amapá, Bahia, Mato Grosso,
Alagoas, Rio Grande do Sul, Espírito Santo,
JT do Amazonas e a JF e a JT do Maranhão.
Os demais continuam realizando atividades
de mobilização nos locais de trabalho e marcaram novas paralisações, visando a construção da greve por tempo indeterminado.

Pressionar o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Cezar Peluso, a agilizar as negociações com o presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva,
para garantir a aprovação do PL 6.613/20009,
foi o mote do ato público realizado na tarde
de 24 de novembro, em Brasília. Cerca de 2
mil servidores de vários estados e do Distrito Federal se concentraram na porta do STF,
por volta das 15h, para promover uma manifestação, inicialmente convocada pelo Sindjus-DF, mas incorporada pela Fenajufe ao
calendário nacional de greve em defesa da
revisão salarial dos servidores do Judiciário
Federal e do MPU.
Com apitos, faixas e bandeiras, os servidores, após a manifestação no STF seguiram
em direção ao Palácio do Planalto, onde também fizeram novo ato público. Ao atravessar a pista que separa a sede do governo federal do STF, os manifestantes pararam o trânsito, no centro do Poder da Capital Federal.
Gritando palavras de ordem, como “PCS Já”
e “servidores na rua, Lula a culpa é sua”, eles
foram barrados pelos seguranças do Palácio
do Planalto.

Assembleia Geral
Segunda-feira – 17h – Em frente à JF Rio Branco
Pauta: Deliberações sobre a continuidade da greve.

