
Sisejufe convoca para Greve Geral

INFORMAÇÕES E
ORIENTAÇÕES
Na assembleia do último dia 5, os servidores do 
Judiciário Federal no estado do Rio de Janeiro 
aprovaram adesão à Greve Geral do dia 14 de 
junho contra o desmonte da Previdência Social.

Os diretores do Sisejufe se reuniram com as pre-
sidências do TRE-RJ, TRT-RJ, TRF2, além do dire-
tor do Foro da Seção Judiciária, para informar 
a decisão da categoria e definir os critérios de 
funcionamento no dia da mobilização grevista. 
Todas as administrações consideram a adesão 
à paralisação como justo e legítimo exercício 
Constitucional, mas pediram que se mantenha o 
princípio da continuidade do serviço público, re-
alizando atendimentos de urgência e essenciais, 
em que há risco de perecimento de direito.

A mobilização deve ser feita em cada local de tra-
balho, em cada cidade. Na capital, nos juntaremos 
ao ato unificado da Greve Geral, a partir das 15h, 
na Candelária. A sua participação é essencial!  
Vamos lutar por uma aposentadoria digna!

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA 
O DIA 14 DE JUNHO:

1. Assinar o livro de ponto ou registrar o ponto 
biométrico (para o TRE e TRT).

2. Realizar o registro no ponto paralelo da greve.

3. Afixar os cartazes da greve no seu local de tra-
balho.

4. Realizar atendimento apenas para situações 
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definidas como de caráter essencial e urgente e 
interromper demais atendimentos.

5. Digitalizar o ponto paralelo da greve e enca-
minhar para o email imprensa@sisejufe.org.br.

6. Realizar atividades de conscientização e infor-
mação sobre a necessidade da greve geral contra 
o desmonte da Previdência Social e barrar a re-
tirada de direitos, com informes e distribuição 
de carta à população, que estará disponível em 
breve no site do Sisejufe.

7. Encaminhar fotos sobre as atividades desen-
volvidas durante a greve geral para o email 
imprensa@sisejufe.org.br

8. Oficiais de Justiça: apenas os mandados que 
evitem perecimento de direito devem ser cum-
pridos, inclusive os do próprio plantão do dia 14, 
nos casos em que seja possível, devem preferen-
cialmente ser cumpridos no dia útil seguinte. Em 
hipótese nenhuma devem ser cumpridos man-
dados ordinários.

9. Acesse o QR Code abaixo para ter acesso aos 
arquivos dos materiais de greve para impres-
são: Ponto Paralelo, Cartaz, Fecha Balcão, Faixa 
e Adesivo.

www.sisejufe.org.br


