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Assembleia nesta terça, 15 de maio, 
organiza paralisação nacional dos 
servidores marcada para dia 17

Manifestação faz parte de calendário de lutas 
da Campanha Salarial Unificada 2012

Os servidores do Judiciário Federal no 
Rio e a direção do Sisejufe estão em 
fase de retomada de mobilização na 
luta pelo PL 6.613/2009. Em conjunto 
com as demais categorias do funcio-
nalismo federal, o pessoal do Judiciá-
rio vai participar das atividades orga-
nizadas pelo Fórum das Entidades dos 
Servidores Federais do Rio de Janeiro. 
Para isso, a diretoria do sindicato con-

Assembleia terça, 15 de maio às 13h
Em frente à Justiça Federal Rio Branco

No dia 17 de maio, 
paralisações e ma-

nifestações públicas de 
servidores federais acon-
tecerão ao mesmo tem-
po em todo Brasil con-
forme orientação das 
31 entidades nacionais 
de trabalhadores dos 
Três Poderes (Executivo, 
Legislativo e Judiciário) 
que dirigem a Campa-
nha Salarial Unificada 
de 2012. No Rio, ha-
verá paralisação nos 

locais de trabalho e um 
grande ato público na 
Candelária, a partir das 
10h. Está prevista pas-
seata dos manifestantes 
em direção à Cinelân-
dia na parte da tarde.

A mobilização vai dar 
uma resposta ao secre-
tário de RH do Ministério 
do Planejamento, Sérgio 
Mendonça, que no final 
de março, disse que o go-
verno não reajustaria os 
salários nem os benefícios 

dos servidores em 2012. 
Ao mesmo tempo, o go-
verno segue atacando 
os direitos dos trabalha-
dores com a aprovação 
do plano de previdência 
complementar para servi-
dores federais (Funpresp) 
pela presidenta Dilma 
Rousseff no último dia 
30 de abril e a extinção 
em longo prazo dos adi-
cionais de insalubridade 
e periculosidade inserida 
no PL 2203/2011.

Por isso, o Fórum 
das Entidades dos 
Servidores Federais 
do Rio de Janeiro, que 
reúne sindicatos, as-
sociações, federações 
e confederações dos 
trabalhadores do ser-
viço público federal 
sediados no estado, 
convoca toda a cate-
goria para uma para-
lisação geral seguida 
de ato público dia 17 
de maio.

voca os servidores no estado para uma 
assembleia, dia 15 de maio, de orga-
nização de mais uma jornada nacional 
de luta dos servidores públicos fede-
rais, que ocorrerá no dia 17 de maio. A 
assembleia está marcada para às 13h, 
em frente à Justiça Federal Rio Branco. 
Nesta mesma reunião, serão eleitos os 
delegados que vão participar do 14º 
Congresso Estadual da CUT (Cecut).


