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JUDICIÁRIO FEDERAL PARALISA POR DOIS DIAS E ESTÁ 
ÀS PORTAS DE UMA GREVE POR TEMPO INDETERMINADO
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Servidor da JF Ve-
nezuela conclama a 
população a valorizar o 
funcionalismo
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Editorial: ou o STF 
envia a revisão sala-
rial ao Congresso, 
ou é o fim da Meta 2
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Imprensa do Siseju-
fe é convidada para 
cursos em Brasília e 
no Rio
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CUT lança, no nos-
so sindicato, livro 
sobre terceirização 
no Brasil 

Sindicato cada vez 
mais transparente

Depois do lançamento 
do novo portal de internet 
do Sisejufe, ficou mais fácil 
para qualquer interessado 
conferir a contabilidade da 
nossa entidade. À medida 
que o contador do Sisejufe 
disponibiliza os balancetes 
mensais, o sindicato tem 
publicado no portal. Basta 
acessar o link BALANCETES na 
nossa página inicial.

De Beatles 
a Macarena

Mil sindicalizados e seus fa-
miliares se divertiram no maior 
baile da história de duas décadas 
do Sisejufe. A festa aconteceu 
na noite de 6 de novembro no 
Salão Nobre do clube America, 
na Tijuca. Na ocasião foram 
homenageados representantes 
de cada gestão do sindicato, 
uma representante do Núcleo 
dos Aposentados e Pensionistas 
e a mais antiga funcionária da 
entidade. 
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ASSEMBLEIAS SETORIAIS

Calendário de lutas

Segunda, 30 de novembro

19h – Sede do Sisejufe

Pauta: Greve por tempo 

indeterminado.

Conforme manda a Lei 

de Greve, é necessário 

publicar edital chamando 

a assembleia, com antece-

dência de 10 dias (previsão 

estatutária).

Quarta, 18 de novembro

12h

JF da avenida Rio Branco

JF da avenida Venezuela

14h

TRE Sede

Quinta, 19 de novembro

12h

TRT da Lavradio

13h

TRF Acre

Pauta: Informes sobre a reunião ampliada de Fenajufe, de 

14 de novembro, e próximos passos da luta pelo envio da 

revisão salarial ao Congresso Nacional. 

ASSEMBLEIA GERAL 
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Sindicato é repre-
sentado na 14ª 
Parada LGBT, 
em Copacabana

As últimas semanas têm sido de 

intensa mobilização da categoria 

dos servidores do Judiciário Fe-

deral no Rio de Janeiro. Articula-

dos pelo Sisejufe, diversos atos/

assembleias aconteceram diante 

do TRF, TRE, TRT e das JF da Rio 

Branco e Venezuela. O presidente 

do Supremo, Gilmar Mendes, 

pressionado por associações 

de magistrados, trancou nosso 

anteprojeto de revisão salarial e 

corremos o risco de ficar sem 

reajuste. Informados da situação, 

cerca de mil servidores atende-

ram ao chamado do sindicato e 

participaram das paralisações dos 

dias 11 e 12 de novembro (veja 

a reportagem nas páginas 4 e 5 

desta edição). 

Em Assembleia Geral realiza-

da na noite de 5 de novembro, 

na sede do Sisejufe, foi eleita a 

delegação que representou o Rio 

de Janeiro na reunião ampliada 

da Federação Nacional dos Tra-

balhadores do Judiciário Federal 

e Ministério Público da União 

(Fenajufe). A ampliada aconteceu 

no sábado, 14 de novembro, em 

Brasília. Nas próximas assembleias 

setoriais, serão dados informes 

sobre a situação nacional da luta. 

E na Assembleia Geral do dia 30 

de novembro a categoria no Rio 

pode decidir por entrar em greve 

por tempo indeterminado. A luta 

é pela equiparação salarial dos 

servidores do Judiciário com as 

carreiras típicas de Estado – todas 

com vencimentos que são quase 

o dobro do que ganhamos para 

tarefas análogas.

TRE Sede: os servidores desceram para a calçada e participaram dos atos públicos na paralisação do dia 11 de novembro


