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Servidores e servidoras do Ju-
diciário Federal. Chegou nossa 
hora de lutar. O movimento de 
greve pelo PL 6613 recomeçou 
no dia 21 de setembro e de uma 
forma fantástica. Os servidores 
do Tribunal Regional Federal 
aderiram à paralisação de 24 
horas, assim como os servidores 
da Justiça Federal da Avenida 
Venezuela. Esta semana, ade-
rem à paralisação os servidores 
do Tribunal Regional do Trabalho 
e da Justiça Federal da Rio Bran-
co. O ponto alto do início da gre-
ve, no entanto, foi a adesão em 
bloco da Justiça Eleitoral ao mo-
vimento paredista. Numa para-
lisação com quase mais de 100 
servidores na porta do TRE sede 
e com 128 cartórios completa-

mente paralisados, os servidores 
da Justiça Eleitoral provaram que 
é possível sim fazer uma grande 
greve a partir de outubro.

Assim, vamos seguir o exem-
plo da Justiça Eleitoral, ponta de 
lança de nossa greve e fazer uma 
adesão maciça. Nos dias 27 e 28 
haverá paralisação já marcada 
no TRE, TRT, TRF, Justiça Federal 
Venezuela e Rio Branco. Na rua 
do Lavradio, no TRT, a panfleta-
gem para garantir a greve co-
meça as 7 horas da manhã na 
segunda-feira. Na terça feira, dia 
27, haverá assembleia de ade-
são à greve, às 10h.

Já nos outros fóruns, a adesão 
foi automática, cada um com seu 
calendário de paralisação.

E o interior? Não há diretores 
sindicais suficientes para cobrir 
todo o interior. Diante disto, o sin-
dicato pede a adesão voluntária 
de todos e todas à greve, comu-
nicando a paralisação à nossa 

Aprovação do PL 6613 depende de nós, 
é hora de todos e todas aderirem à greve

assessora política, pelo ende-
reço eletrônico veramiranda@
sisejufe.org.br/.  Conclamamos 
a todos os colegas do Judiciário 
Federal espalhados pelo inte-
rior fluminense para se mobili-
zarem para a grande passeata, 
no dia 28, a partir às 15 horas, 
com concentração na Cande-
lária. Depois de ocuparmos a 
avenida Rio Branco, uma as-
sembleia geral, às 17h30, na 
porta do TRE Sede, vai votar o 
indicativo de greve por tempo 
indeterminado. Nas cidades 
de Niterói, São João de Meri-
ti, Duque de Caxias e Campo 
dos Goytacazes, onde estão 
lotados(as) diretores(as) sindi-
cais do Sisejufe, haverá a visita 
nos fóruns para adesão à greve.

Todos à luta pelo nosso reajus-
te salarial, com a aprovação do 
PL 6613!

Rumo à maior greve da histó-
ria do Rio de Janeiro!

“Tá na hora 
da virada, 
é hora de 
dar o troco!”

Terça-feira, 27 de setembro
PARALISAÇÃO

Quarta-feira, 28 de setembro
PARALISAÇÃO PELA MANHÃ

Quarta, 28 de setembro
Grande passeata em defesa da dignidade do(a) Servidor(a) 

do Judiciário Federal e pela aprovação do PL 6613
Concentração na Candelária a partir das 15h

Às 17h30, em frente ao TRE Sede na avenida Presidente Wilson
Assembleia geral para votar o indicativo 

de greve por tempo indeterminado

48 HORAS dE PARALISAÇÃO


