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SERVIDORES DO JUDICIÁRIO
FEDERAL VÃO PARAR NO DIA 29
Paralisações da categoria se espalham pelo país para romper congelamento salarial

Com salários congelados há nove anos, os
servidores do Judiciário Federal vão paralisar o
trabalho por 24 horas nesta sexta-feira (29) para
exigir reposição salarial. Os vencimentos da categoria estão ameaçados pelas medidas com que
o governo Dilma Rousseff (PT) pretende pagar
juros da dívida pública ao mercado financeiro.

Só a pressão da base pode
levar à aprovação do projeto
salarial (PLC 28/2015) e
impedir o veto de Dilma.
A paralisação também marca a luta contra o
ajuste fiscal (que inclui a retirada de direitos de

todos os trabalhadores) e o projeto que amplia
a terceirização e precariza o trabalho nos setores público e privado.
Depois de passar pela Câmara dos Deputados e ser aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado, o
projeto aguarda a votação pelo plenário, com
pedido de urgência. Enquanto isso, as paralisações da categoria se espalham pelo país.
A sexta-feira será também o Dia Nacional de
Paralisação e Manifestações – Rumo à Greve
Geral, um ato com participação da CSP-Conlutas e aprovado pela Fenajufe.
Nessa data, trabalhadores de todo o Brasil vão à
luta contra as Medidas Provisórias 664 e 665, que
reduzem direitos trabalhistas – como seguro-desemprego, abono salarial e pensão por morte – e
contra o projeto que amplia a terceirização.

Assembleia Geral
Os servidores se reúnem no mesmo dia em assembleia geral para decidir se fazem
greve por tempo indeterminado até que o PLC 28/2015 seja aprovado e definir
o calendário de mobilização. A assembleia será realizada às 14h, no Fórum Cível
Pedro Lessa, à avenida Paulista, 1.682. PARTICIPE!

#VemPraLuta!
#REPOSIÇÃOJÁ!
#PelaAprovaçãodoPLC28/2015
#ContraasMPs664e665
#ContraaTerceirização

