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No dia 18 de 
maio, a direto-
ria do sindicato 

promoveu manifesta-
ção em frente à sede 
do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE), no Dia 
Nacional de Mobiliza-
ção em Defesa do PCS 
e contra o congela-
mento salarial do fun-
cionalismo público. O 
calendário de lutas foi 
sugerido e aprovado 
pela Fenajufe após a 
Reunião Ampliada de 
30 de abril.

Na avaliação da di-  
reção do Sisejufe, o 
momento é de mobili-
zação para acelerar a 

Sisejufe convoca

ATO PÚBLICO, QUARTA-FEIRA, 
25 DE MAIO, ÀS 11H, NO TRT DA LAVRADIO

aprovação do PL já que 
até agora não há qual-
quer tipo de acordo entre 
o Judiciário e o Executivo 
em torno do reajuste da 
categoria. Esta semana, o 
deputado federal Roberto 
Policarpo (PT-DF) deverá 
apresentar emendas à Lei 
de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) para incluir os 
valores do reajuste dos 
servidores do Judiciário e 
do MPU no Orçamento da 
União. Atualmente trami-
tam projetos que são pre-
judiciais aos trabalhado-
res como o PL 549/2009 
(congelamento salarial) e 
o PL 1.992/2007 (Previ-
dência Complementar).

Manifestações 
em todo o país

No dia 25 de maio, os 
servidores do Judiciário 
Federal, em todo o país, 
estão convocados para 
participar das mobiliza-
ções nos órgãos da Justiça 
do Trabalho. Com o mote 
“Contra o congelamento 
salarial, nossa é o PCS!”, a 
categoria já está se orga-
nizando em nível nacional 
para construir a greve por 
tempo indeterminado em 
defesa da aprovação do 
PL 6.613/09 e contra a 
retirada de direitos. No dia 
18 de maio, Mato Grosso, 
Bahia e o Distrito Federal 
promoveram novamente a 
paralisação de 24 horas, 
conforme ocorrido no úl- 
timo dia 11.

Na avaliação da Fena-
jufe, a participação tem 
sido positiva, mas a ade- 
são pode ser ainda maior, 
com uma presença mais 

ampla de todos os seto-
res do Judiciário Fede-
ral. Alguns sindicatos já 
estão debatendo com 
a base uma data para 
deflagrar a greve por 
tempo indeterminado. 
A possibilidade de um 
movimento grevista, no 
entanto, já está na pauta 
das atividades dos sindi-
catos com a categoria, 
já que somente uma 
greve forte e unificada 
será capaz de garantir 
o fechamento de um 
acordo para votar o 
PCS e barrar os proje-
tos em tramitação no 
Congresso Nacional 
que retiram direitos dos 
servidores. Por isso, a 
expectativa é que os 
atos da próxima quarta-
-feira, na Justiça do 
Trabalho, tenham forte 
adesão dos servidores, 
em todos os estados e 
no DF.

Dando prosseguimento ao calendário apro-
vado por delegados que participaram da 
última Reunião Ampliada da Fenajufe, a 
direção do Sisejufe convoca ato público para 
esta quarta-feira, dia 25 de maio, às 11h, 
em frente ao prédio do Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT), da rua do Lavradio. A mani-
festação é mais uma atividade de mobiliza-
ção pela aprovação do PL 6.613/2009, que 
trata do PCS da categoria. A manifestação 
antecede a 16ª Plenária Nacional da 
federação que acontece de 3 a 5 de junho 
no Rio de Janeiro

PARTICIPE!
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