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DIA NACIONAL DE LUTA PELO PCS

ASSEMBLEIA GERAL EM FRENTE AO TRE
SEDE ÀS 15h DE QUARTA-FEIRA, 9 DE MAIO
Servidor e servidora do Judiciário Federal do Rio
de Janeiro, chegou a hora de recomeçar a luta
pra valer, com toda a força e disposição para
arrancarmos deste governo o nosso PCS!

O

Sisejufe chama a
todos para o Dia
Nacional de Lutas pelo
Plano de Cargos e Salários (PCS) nesta quarta-feira, 9 de maio, em
frente ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE)
na avenida Presidente
Wilson, no Centro do
Rio de Janeiro. A 17ª
Plenária Nacional da
Fenajufe, encerrada no
domingo, 6 de maio,
em São Luís (MA) traçou um Calendário de
Lutas que se inicia nesta
quarta-feira em todo o
país e inclui paralisação
no dia 17 de maio, junto com os demais servidores públicos federais,
e reunião ampliada da
Federação em 26 de
maio e indica GREVE a
partir de 30 de maio.
Com a convicção de
que somente uma greve forte e unificada, em
todo o país será capaz
de pressionar o governo
a negociar um acordo
orçamentário para votar o PCS, avaliamos
que é preciso retomar

a greve ainda neste semestre, considerando
que este é um ano eleitoral e que os trabalhos
do Congresso ficam
prejudicados a partir
do segundo semestre.
Em alguns estados, servidores estão compensando horas, mas todos
durante a 17ª Plenária
da Fenajufe foram unânimes sobre a necessidade de retomada da
paralisação para forçar
a aprovação do PCS.
As palavras dos delegados reafirmaram que
o momento é este, considerando os seis anos

sem reajuste salarial e a
intransigência do governo Dilma, que impõe o
congelamento de salário. A categoria precisa
também aproveitar para
interferir no processo
eleitoral e construir um
movimento forte e unificado em todo o país.
O calendário de lutas
aprovado na 17ª Plenária da Fenajufe reafirma
o Dia Nacional de Lutas pelo PCS em 9 de
maio, com foco na Justiça Eleitoral e segue o
calendário unificado do
Fórum Nacional de Entidades dos Servidores

Públicos Federais. Por
isso, os servidores do
Judiciário Federal e do
MPU também vão participar do Dia Nacional
de Mobilização, com
paralisação, juntamente com as demais categorias do funcionalismo
público federal. Em 26
de maio será realizada
uma reunião ampliada
da Fenajufe, em Brasília,
para avaliar o resultado
da rodada nacional de
assembleias, que será de
21 a 25 de maio, e votar
o indicativo de greve por
tempo indeterminado a
partir do dia 30.

CALENDÁRIO DE LUTAS
QUARTA, 9 DE MAIO – Início do processo de mobilização com foco
na Justiça Eleitoral, com atos paralisações e greve
QUINTA, 17 DE MAIO – Dia Nacional de Lutas dos servidores públicos federais, com paralisação
21 a 25 de MAIO – Rodadas de assembleias nos estados
SÁBADO, 26 DE MAIO – Reunião Ampliada da Fenajufe
QUARTA, 30 DE MAIO – Unificação da Greve Nacional
QUINTA, 7 DE JUNHO – Apagão nos TREs

