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ASSEMBLEIA APROVA:
MANTER E FORTALECER A  

GREVE
POR TEMPO INDETERMINADO

Próxima assembleia 
estadual, nesta quarta-
feira (15), 14h, em 
frente ao TRE-SP na Rua 
Francisca Miquelina.
No mesmo dia, milhares de servidores estarão 
em Brasília, protestando contra a política de 
arrocho do governo Dilma.

Foi realizada na última sexta-
-feira (10), em frente ao TRE-SP, 
uma assembleia estadual. Nela, os 
servidores avaliaram que a greve 
começou bem em vários prédios e 
cidades, mas que precisa ser con-
solidada e ampliada.
Vários estados entram na greve a 
partir desta segunda, e segue for-
te a paralisação dos demais seto-
res do funcionalismo. Para que o 
PCS seja aprovado, a sua partici-
pação é fundamental!



Quem quiser receber de volta os 60% do Im-
posto Sindical dos anos 2010, 2011 e 2012 deve 
fazer a solicitação até sexta-feira, 17 de agos-
to, pelo site do Sintrajud. Os valores que não 
forem solicitados serão creditados na conta do 
Fundo de Greve.

Essa foi a decisão da assembleia de sexta-fei-
ra, dia 10.

A categoria avaliou que é necessário compor 
um robusto fundo de greve para dar conta dos 
gastos que uma paralisação como esta exige.

Além disso, os bônus de greve continuam 
sendo vendidos e os servidores podem depo-
sitar qualquer quantia nas contas do fundo. O 
mais importante é que os servidores se filiem 
ao Sintrajud.

BB n° 001 Conta Poupança 
Ag. 1894-5 
N° da conta-DV 535.500-1 
Variação 51

CEF n° 104 
Ag. 1004 
Operação 22 
N° da Conta – DV 49-9

Ato de entrega dos 
troféus de excelência

Nos últimos dois anos, o TRT-2 recebeu 10 prê-
mios por produtividade. Dia 13/08, a greve vai apre-
sentá-los aos seus verdadeiros donos.

Fundo de Greve!

Na sexta-feira (10), os principais periódicos do Brasil noticiaram a luta do funcionalismo público federal 
contra o congelamento salarial. Mobilização mostra o caminho: só uma greve forte derrotará a política de 
congelamento!

Governo sente força da greve do 
funcionalismo, que ganha capa dos 
principais jornais do país


