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Agora é hora dos servidores e ser-
vidoras do Judiciário Federal darem 
uma demonstração de força! São 6 
anos sem reposição salarial e, até 
agora, não temos nada garantido 
para 2013. A categoria vem sendo 
desgastada e enrolada pelo governo 
federal e por sua base no Congres-
so mas não pode esmorecer. Por isso, 
precisamos manter a mobilização e 
pressionar o  governo Dilma a apro-
var o PCS4. Chega de enrolação!

Nesta quarta-feira, 4 de julho, e 
nesta quinta-feira, 5 de julho, faremos 
uma greve de 48 horas no Judiciário 
Federal no Estado do Rio de Janeiro.

Temos de aproveitar o calendário 
eleitoral para mostrar à cúpula do 
Judiciário que se não houver a ne-
gociação necessária à aprovação 
do PCS, a mobilização dos servido-
res vai, de fato, comprometer o an-

APAGÃO NO JUDICIÁRIO FEDERAL 
NOS DIAS 4 E 5 DE JULHO!

damento das eleições de outubro.
Vamos parar por 48 horas e construir 

o Apagão do Judiciário Federal para 
acelerar a aprovação do nosso quarto 
PCS. Na quarta-feira, dia 4, as ativida-
des serão em frente aos tribunais, foros 
da capital e do interior e ZEs, numa 
grande mobilização para demonstrar a 
força da categoria na luta pela reposi-
ção salarial. Na quinta-feira, dia 5, os 
servidores promoverão grande ato em 
frente ao TRE Sede para reforçar o Apa-
gão Eleitoral. 

Agora é greve! É hora de cruzar 
os braços e fazer muito barulho pela 
aprovação do PCS! Participe você 
também!  Faça a sua parte, chame 
seu colega e juntos vamos vencer o 
congelamento salarial de 6 anos. 
Venha fortalecer o movimento e 
construir a greve que  vai arrancar o 
reajuste salarial!

SÃO 6 ANOS SEM REAJUSTE

GREVE DE 48 HORAS 
PELA APROVAÇÃO DO PCS

SE VOCÊ PARAR, O PCS VAI ANDAR!


