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PARALISAÇÃO DE 1 HORA

Sisejufe chama servidores
do Judiciário para a luta
No eixo ligado ao nosso Plano de Carreira, o
Sisejufe está atendendo ao chamado da Fenajufe
e orientando a categoria a parar de trabalhar
durante uma hora, de 12h às 13h, em todos os
fóruns do Judiciário Federal no Estado do Rio de
Janeiro. O sindicato vai organizar manifestações
em frente ao TRF (Rua Acre), Justiça Federal da
Avenida Venezuela, TRT (Rua do Lavradio), TRE
(Pres. Wilson) e Justiça Federal (Rio Branco). Estaremos nesses locais com faixas, adesivos e boletins informativos sobre a nossa luta.
• Não às demissões
• Em defesa da Petrobras e das riquezas do pré-sal
• Pela ratificação das Convenções 151 e 158 da OIT
• Redução dos juros
• Fim do superávit primário
• Redução da jornada de trabalho
sem redução de salários
• Reforma agrária e urbana
• Fim do fator previdenciário
• Por saúde, educação e moradia
• Pela continuidade da política de valorização
do salário mínimo

Trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade unidos contra a crise e
as demissões ocuparão
ruas, praças e avenidas no
próximo dia 14 de agosto.
A CUT, o Sisejufe, outras centrais sindicais e movimentos
sociais estão convocando a
população para a luta contra as demissões, por emprego e melhores salários,
pela manutenção e ampliação dos direitos, pela redução das taxas de juros, redução da jornada de trabalho sem redução de salários,
pelas reformas agrária e urbana e em defesa dos investimentos em políticas sociais.

No Brasil, a ação nefasta e oportunista das multinacionais do setor produtivo e de empresas
como a Vale, a CSN e a
Embraer levou à demissão de centenas de milhares de trabalhadores e trabalhadoras. O governo
federal, que injetou bilhões de reais na economia para salvar as montadoras e as empresas de
eletrodomésticos (linha
branca), entre outras, tem
a obrigação de exigir a
garantia de emprego
para a classe trabalhadora como contrapartida à
ajuda concedida.

A concentração dos manifestantes será às 10h,
na Candelária. A passeata seguirá até
a passarela entre a Petrobras e o BNDES.
A categoria do Judiciário Federal vai parar
por uma hora, entre 12h e 13h.

