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Siga o Sintrajud nas redes sociais:
facebook.com/Sintrajud

twitter.com/Sintrajud

Quinta-feira, 
21 de agosto 
de 2014   1

Perda salarial

21 – Ato TRE-Francisca Mi-
quelina, 12h / Reunião do 
Comando de Greve

22 – Comandos locais mobili-
zam as bases para o Apagão.

25 – Apagão / Assembleia 
no TRE, 14h

26 – Caravana a Brasília

27 – Ato no STF pela apro-
vação do PL 6613/09

Os servidores do Judiciário Federal 
precisariam hoje de um reajuste salarial 
médio de 43,09% para repor sua 
remuneração no patamar de junho de 2006, 
quando foi aprovado o último Plano de 
Cargos e Salários  (PCS-3).

Uma proposta de reposição das perdas 
faz parte do substitutivo ao Projeto de Lei 
6613/09.

Mas o Projeto está parado na Câmara dos 
Deputados e só a mobilização pode pressionar 
o STF a defender sua aprovação. Além disso, 
é preciso que os recursos sejam incluídos no 
Orçamento de 2015, sem veto da presidente 
Dilma Rousseff (PT). 

O momento é de luta! A hora é agora!

Sem pressão, sem reajuste!

Produzido por: Sintrajud
sintrajud@sintrajud.org.br

www.sintrajud.org.br
(11) 3222-5833

AGENDA

Dinheiro, tem, mas vai 
para a dívida pública

Com os salários defasados, os servidores 
da Justiça Federal reivindicam o pagamento 
do reenquadramento (Lei 12.744/12). 
Uma Portaria Conjunta dos tribunais 
superiores corrigiu a distorção, mas a Justiça 
Federal ainda não pagou a dívida com os 
servidores.

Na JT, o plano de saúde teve reajuste de 
23%. O orçamento para assistência médica 
no TRT-2 cresceu 14,48%, bem abaixo do 
aumento em nível nacional, de 24,43%. 
Os servidores também sofrem com más 
condições de trabalho e sobrecarga.

Os chefes de cartório estão em luta pela 
equiparação e reajuste de funções, e por 
aumento do quadro de servidores do TRE. 
O PL 7023/13, que trata desses temas, 
recebeu parecer favorável na Câmara. Agora 
é pressionar pela aprovação!

JF: dívida com os servidores

JT: reajuste do plano de saúde

JE: isonomia chefes de cartório

Fonte: Auditoria Cidadã da Dívida

Fonte: Washington Moura Lima 
Assessor econômico do Sintrajud

DIA 25: APAGÃO DO JUDICIÁRIO
com ASSEMBLEIA GERAL no TRE, às 14h!

Distribuição das receitas da União



Reivindicações locais - Aproveite o momento 
da paralisação das atividades para discutir e le-
vantar os principais problemas da categoria em 
cada setor e local de trabalho.

Comando de Greve – Reúna um grupo de ser-
vidores para definir e encaminhar as tarefas diá-
rias da greve em seu local de trabalho. 

Informações - Repasse diariamente para a Se-
cretaria do Sindicato (cae.imprensa@sintrajud.
org.br / (11) 3222-5833) o informe da greve no 
seu fórum, percentual de adesão e as atividades 
programadas para serem divulgadas.

Mobilização - Organize um grupo de servidores 
para visitar fóruns de sua região que ainda não te-
nham parado. O boca-a-boca ainda é a melhor for-
ma de convencer.

Apoio - Materiais de comunicação, como faixas, 
cartazes, adesivos, bem como a locação de van 
para deslocamento entre as cidades e para a ca-
pital devem ser solicitados na secretaria, com a 
maior antecedência possível.

Unidade - Contate as demais categorias de ser-
vidores públicos em greve na sua cidade e orga-
nize atos conjuntos.

Imprensa - Busque os veículos de comunicação 
de sua cidade/região para divulgar a greve e suas 
atividades (assembleias/atos etc). Repasse infor-
mações para a imprensa do Sintrajud (impren-
sa@sintrajud.org.br). 

Prazos - Procure a subseção da OAB local e peça 
para que ela cobre a suspensão dos prazos judiciais 
na Diretoria do Foro e na Presidência do Tribunal.

Caravanas - Organize caravanas para participar 
das assembleias estaduais na capital, que buscam 
acumular maior número de servidores num mes-
mo local, para demonstrar a força da greve e ga-
rantir cobertura dos grandes órgãos de imprensa.

Representação - Traga faixas com o nome da 
cidade em greve nas grandes atividades.

Organize a greve no seu local de trabalho

SINDICALIZE-SE! Preencha a ficha e entregue para um diretor


