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Fortaleça
a luta!

DERRUBAR O VETO AO PLC 28



Com uma greve instalada há dois 
meses e meio, pela recomposição 
dos salários congelados há nove 
anos, os servidores do Judiciário 
Federal em São Paulo contam com 
a união da categoria para manter a 
mobilização. Associar-se ao Sindi-
cato é o modo efetivo de fortalecer 
essa luta.

O Sintrajud é um sindicato inde-
pendente e livre de amarras com 
os governos, com quase 19 anos de 
história em defesa da valorização 
dos servidores do Judiciário. 

Embora tenha direito a uma parte 
da arrecadação do Imposto Sindi-
cal, é contra a cobrança compulsó-
ria, devolve o tributo ao servidor e 
defende que um sindicato indepen-
dente deve manter-se com contri-
buições voluntárias. Doações para 
um fundo de greve é tradição no 
movimento sindical combativo.

Se você ainda não é associado, 
agora é o momento de fazer parte 
dessa história e ainda aproveitar os 
muitos benefícios que o Sindicato 
lhe oferece, como apoio jurídico e 
psicológico e convênios, além da 
luta em defesa da sua carreira!

Fundo de Greve
Com a aprovação do PLC 28 no 

Senado e o veto da presidente Dil-
ma Rousseff (PT) ao projeto, o Sin-
trajud tem financiado o envio de 
caravanas para Brasília, onde os 
servidores vêm mostrando a todo 
o país sua disposição de lutar pela 
reposição salarial.

Para sustentar esse esforço, é pre-
ciso que todos colaborem para o 
Fundo de Greve. É desse Fundo que 
sai o dinheiro para contratar os ôni-
bus que levam os grevistas a Brasília 
e que trazem os servidores de fora 

da capital paulista para as assem-
bléias e atos estaduais.

O Fundo também financia a com-
pra de faixas, banners, bandeiras, 
barracas, apitos e outros materiais 
indispensáveis à mobilização. 

A categoria está se engajando na 
campanha.  Em agosto foram rea-
lizados 552 depósitos de servido-
res nas contas do Fundo de Greve. 
Além disso, servidores da Justiça 
Eleitoral e da Justiça Federal estão 
fazendo rifas para arrecadar o Fun-
do para fortalecer a mobilização.

Na Justiça Eleitoral, com essa 
iniacita, os trabalhadores consegui-
ram arrecadar R$ 10 mil.

Na Justiça Trabalhista a arrecadação 
ao Fundo é feita através de livro ouro. 
Os servidores já passaram no TRT-
2, na Consolação, no Milllenium, e, 
nesta sexta-feira, fazem arrastão no 
Fórum Trabalhista Ruy Barbosa.

Quem se associa ao Sindicato e doa ao Fundo 
de Greve fortalece a luta da categoria

BANCO DO BRASIL - BCO Nº 001
Agência: 0018-3 - Conta-DV: 535.503-6
Variação: 51 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BCO. Nº 104
Agência: 1004 - Conta-DV: 49-9
Operação: 22

Obs.: Não se esqueça de escolher a opção “CONTA POUPANÇA”. 

Fortaleça a luta dos trabalhadores

Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo
CNPJ 01.202.841/0001-44

A greve dos servidores do TRE con-
tinua. A mobilizacao dos servidores 
garantiu que a presidência do TRE 
decidisse que as horas eventualmente 
não trabalhadas pelos grevistas serão 
negociadas ao fim da mobilização.

No despacho do Presidente do 
Tribunal, foi determinado que o 
Sindicato deverá indicar os nomes 
dos servidores que aderiram à gre-
ve, de modo que por conta do fe-
chamento da folha do mês de agos-
to de 2015, tal listagem deverá ser 
entregue até esta sexta-feira, 28 de 
agosto de 2015.

A listagem referente ao mês de ju-
nho já foi enviada ao Tribunal. Agora, 

o Sindicato já está fazendo o levanta-
mento necessário para apresentar a 
listagem referente ao mês de julho.

No entanto, em vista do prazo e 
da quantidade de informações que 
deverão ser analisadas, É FUNDA-
MENTAL QUE OS SERVIDORES 
que estão em greve enviem infor-
mação nesse sentido ao Sindicato. 
Mesmo os servidores que já envia-
ram seus nomes para a listagem 
anterior DEVEM ENVIAR NOVA-
MENTE para a listagem referente 
ao mês de julho.

O procedimento para o envio da in-
formação será através de e-mail, con-
forme passo-a-passo descrito ao lado:

Servidores em greve do TRE devem enviar email ao Sintrajud

1. O prazo para envio do e-mail é dia 28/08;

2. Enviar e-mail para grevetre@sintrajud.org.br;

3. No assunto, inserir o seguinte texto: gre-
ve tre julho 2015;

4. No conteúdo do e-mail inserir o seguinte 
texto: Eu, (nome completo), portador(a) da Ma-
trícula Funcional nº (número da matrícula), de-
claro que aderi à greve no mês de julho de 2015.

O Sindicato continuará em permanente conta-
to com a Administração para que todas as in-
formações sejam prestadas. Os servidores que 
quiserem acompanhar o processo, o número 
do protocolo do expediente é 2892/2015.


