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AGORA É GREVE!AGORA É GREVE!

17/06 - 14h
Fórum Ruy Barbosa (Barra Funda)

ASSEMBLEIA GERAL

10.06.2015 - Servidores fazem 
assembleia no Fórum Pedro 

Lessa, na Avenida Paulista, e 
aprovam a greve para exigir a 
aprovação do projeto salarial

Jesus C
arlos



O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário 
Federal no Estado de São Paulo – SINTRAJUD, 
por seus coordenadores abaixo assinado, em 
conformidade com o Estatuto Social da En-
tidade, faz saber que fará realizar a ASSEM-
BLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no dia 17 de 
junho do ano corrente, a partir das 14h, em 
1ª convocação com a presença de pelo me-
nos metade mais um dos associados quites 
com a tesouraria e, em 2ª convocação, trinta 
minutos após, em qualquer número. A as-
sembleia será realizada no Fórum Trabalhista 
Ruy Barbosa, situado na Avenida Marquês de 
São Vicente, 235, Barra Funda, São Paulo/SP. 
PAUTA: 1. Informes da Campanha Salarial e 
calendário de mobilização; 2. Avaliação do 
movimento paredista;  3. Outros assuntos de 
interesse da categoria. São Paulo, 10 de ju-
nho 2015 - Inês Leal de Castro - Antonio dos 
Anjos Melquiades - Coordenadores Gerais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO 

DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO 
FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO 

SINTRAJUD/SP

Os servidores do Judiciário Federal 
no Estado de São Paulo decidiram 
entrar em greve por tempo indeter-
minado para pressionar o Senado, o 
Judiciário e o governo Dilma Rous-
seff (PT) a aprovarem a recomposi-
ção salarial da categoria, prevista no 
PLC 28/2015. 

A apreciação do projeto, que esta-
va pautada para esta quarta-feira, por 
manobra do governo, foi adiada para 
a sessão do dia 30. O encaminha-
mento foi feito por Renan Calheiros 
(PMDB/AL), sob o pretexto de que o 
Ministério do Planejamento apresen-
tará uma proposta ampla que englobe 
todos os servidores federais.

O senador Randolfe Rodrigues 
(Psol/AP) tentou garantir que o PLC 
28/2015 voltasse à pauta independen-
te de outros projetos, mas não conse-
guiu essa garantia da presidência.

“Está nas mãos da nossa categoria 
decidir os rumos desta luta. O gover-
no quer jogar a negociação do nosso 
projeto lá para frente para rebaixar 

ainda mais os salários da nossa ca-
tegoria e do restante dos servidores 
públicos. Agora é hora de Judiciário 
e do Lewandovsky assumir uma po-
sição, não dá mais para agüentar a 
enrolação do governo”, afirma o ser-
vidor Tarcisio Ferreira.

Greve
A decisão de greve foi tomada na 

assembleia geral desta quarta-feira, 
10, no Fórum Cível Pedro Lessa, na 
Avenida Paulista, horas antes de o 
Senado adiar a votação da matéria 
para o dia 30.

A greve por tempo indeterminado 
começa após duas paralisações de 
24 horas, no dia 29 de maio e nes-
ta quarta-feira. Nesta última para-
lisação, 52% dos balcões da Justiça 
Trabalhista da Barra Funda foram 
paralisados, na Justiça Trabalhista 
de Barueri, a adesão a paralisação 
foi de 100%. Além disso, na Baixada 
Santista e Grande São Paulo, a ade-
são também foi muito forte.

A assembleia contou com uma 
ampla participação da categoria, 
com representação forte de Mauá, 
Poá, Baixada Santista, ABC, Barueri 
e Suzano. Os servidores estão se or-
ganizando para passar em todos os 
setores e fóruns da justiça federal do 
estado para fortalecer o movimento 
e trazer mais servidores para a greve.

Nacional
No Brasil, a greve já atinge onze 

estados (São Paulo, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Pará, Ama-
pá, Maranhão, Rio Grande do Nor-
te e Tocantins) e mais o Distrito 
Federal. 

Na próxima quarta-feira, dia 17, 
os servidores realizaram uma nova 
assembleia geral para avaliar o an-
damento da greve e os próximos 
passos da mobilização. A assem-
bleia acontece no Fórum Trabalhis-
ta Ruy Barbosa, na Barra Funda, às 
14h. Confira o edital de convocação.

Começa a greve por tempo indeterminado
Além de São Paulo, mais 10 estados e o DF estão em greve para pressionar a aprovação do PLC 28/2015


