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A proposta de 15,8% 
feita pelo governo 
federal está lon-

ge da reivindicada pelos 
servidores. Em uníssono, 
os 81 participantes da as-
sembleia pediram à cate-
goria que cruze os braços 
efetivamente em todos 
os cartórios, fóruns e va-
ras do Judiciário Federal 
(capital e interior) para a 
greve, independentemente 
de temores e percalços. A 
ordem é pressionar o go-
verno para contrapor a 
proposta feita de 15,8% de 
reajuste salarial.

De forma consensual, 
os servidores do Judiciário 
Federal do Rio elegeram 
também a delegação flu-
minense para representar 
a categoria no ato públi-
co chamado pela Fenajufe 
para o dia 30 de agosto 
que será denominado de 
“Bota fora de Ari Pargend-
ler”, para marcar a saída 
do ministro da Presidência 
do STJ e denunciar as de-
cisões do tribunal em rela-
ção à greve dos servidores, 
já que o STJ tem sido um 

algoz contra o direito de 
greve, julgando ações que 
estabelecem percentuais 
mínimos para a greve e 
que permitem o corte de 
ponto. No dia seguinte, 
31 de agosto, acontece a 
Reunião Ampliada da Fe-
najufe, com a participação 
de todos os delegados e 
delegados do Rio: Anete 
de Souza Andrade, João 
Souza da Cunha, José Fon-
seca, Marzia Maranhão, 
Neli da Costa Rosa, Paulo 
Alberto Gurjão de Olivei-
ra, Pedro Paulo Gasse Leal, 
Roberto Ponciano e Soraia 
Garcia Marca.

Atos setoriais dia 27 
e ato unificado dia 30

A categoria aprovou 
também fazer atos públicos 
em cada local de trabalho 
na segunda-feira, dia 27 
de agosto, às 12h. O ob-
jetivo é ajudar a organiza-
ção do movimento paredis-
ta para terça-feira, 28 de 
agosto. Ainda no dia 28, 
haverá assembleia setorial 
das Zonas Eleitorais da Ca-
pital e Região Metropolita-

RETOMADA DA GREVE DO JUDICIÁRIO 
FEDERAL NA TERÇA-FEIRA, 28 DE AGOSTO

A ORDEM É PARAR!

MPU, também em greve, lu-
tam pela aprovação do PL 
6.697/2009. Os dois seg-
mentos farão ato público 
conjunto na quinta-feira, 30 
de agosto, às 15h. A pas-
seata terá concentração na 
Candelária e encerramento 
em frente ao Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE), na 
avenida Presidente Wilson.

na, na sede do sindicato, 
na av. Presidente Vargar, 
509 – 11° andar, às 19h.

Cerca de 40 servidores 
do Ministério Público da 
União (MPU) também par-
ticiparam da assembleia 
em frente à JF Rio Branco, 
no dia 22, em solidarieda-
de à categoria do Judiciário 
Federal. Os funcionários do 

A decisão unânime dos servidores foi tomada na 
quarta-feira, 22 de agosto, em Assembleia Geral, às 12h, 
em frente à JF da av. Rio Branco. Participaram 81 servidores 
sindicalizados. O governo propôs à categoria um reajuste 
de 15,8%, na noite de terça-feira, 21 de agosto. Mas o 
funcionalismo a considerou insuficiente diante do índice 
de mais de 50% de perda salarial dos últimos seis anos

Segunda-feira, 27 de agosto – 

12h – Atos setoriais em todas 

as varas e fóruns para organi-

zação da retomada da greve.

Segunda-feira, 27 de agosto – 

14h – Ato público em frente à 

sede do PT, no Rio de Janeiro.

Terça-feira, 28 de agosto – 

RETOMADA DA GREVE NO 

JUDICIÁRIO FEDERAL DO 

RIO. A ORDEM É PARAR!

Quarta-feira, 29 de agos-

to – Ato Público unificado 

dos servidores do Judiciário 

do Rio e MPU pela luta da 

aprovação dos PLs 6613/09 

e 66909. Concentração às 

15h na Candelária  e encer-

ramento do ato em frente ao 

Tribunal Regional Eleitoral 

(sede), na av. Presidente 

Wilson, às 17h.

Quinta-feira, 30 de agosto 

– Ato em conjunto com os ser-

vidores do MPU denominado 

“Bota Fora de Ari Pargendler” 

em frente ao STJ.

Sexta-feira, 31 de agosto – 

Reunião Ampliada da Fenajufe.

Calendário de Mobilizações 
Retomada da Greve do Judiciário Federal


