
Iniciada em 1° de 
agosto, a greve começou 
forte em Brasília. Servi-
dores de vários prédios 
estão paralisados. Mas 
é no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) que a 
categoria está mais ani-
mada, relatam servido-
res do comando de gre-
ve local.

No TSE a greve tem 
crescido dia a dia, che-
gando a 36% já no segun-
do dia de paralisação. A 
expectativa é que a parali-
sação no TSE chegue a 50% 
nos próximos dias.

A disposição da categoria 
se manifesta nas reuniões do 
comando de greve, que cada 
vez contam com mais gente. 
“O servidor que participa da 
greve está mais realista, com 
menos ilusões no governo 
Dilma e disposto a ir para o 
enfrentamento”, dizem ativis-
tas da capital.

Nos primeiros dias de 

greve na capital federal 
houve fechamento de rua, 
lanche solidário, apitaço, 
abraço a prédios, pas-
seata, visitas de sala em 
sala, entrega de cartas a 
juízes, abaixo-assinados, 
palavras de ordem e ar-
rastões de convencimen-
to, relatou o Sindjus-DF, 
sindicato local. E a greve 
em Brasília pode ganhar 
o reforço dos servidores 
do Ministério Público da 

União (MPU), que teriam 
assembleia na segunda-
-feira, dia 06.

Servidores de Brasília, 
chamam SP à greve

Najla Bastos, do comando 
de greve de Brasília, manda 
um recado: “É fundamental 
que São Paulo venha para a 
greve. Assim como todos os 
demais estados. É hora de 
todo mundo se unir, por-
que o inimigo é feroz”.
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Começa a greve por 
tempo indeterminado
Começa a greve por 

tempo indeterminado
Com o salário congelado há mais de 6 anos, ninguém pode ficar de fora. Organize seu local de trabalho e participe!

Em Brasília, greve começa animada e 
tende a crescer nos próximos dias

Como organizar a greve em 
seu local de trabalho

Desde a primeira hora organize o seu local de 
trabalho para aderir à greve. Reunir o maior nú-
mero de servidores vai demonstrar a força da nos-
sa mobilização. 

- Convoque os colegas para se reunir no local de tra-
balho procurando sempre o melhor horário para faci-
litar a participação de todos

- Entre no site do sindicato para buscar as infor-
mações sobre o processo de negociação sobre o PCS 
(www.sintrajud.org.br)

- Aproveite e já baixe o KIT greve
- Informe a secretaria do sindicato como está o qua-

dro de greve secretaria@sintrajud.org.br
- Em caso de atitudes abusivas por parte de chefes e 

juízes avise imediatamente a direção do Sintrajud: 11 
3222-5833

- Materiais de organização como: faixas, cartazes, 
adesivos, devem ser solicitados na secretaria, com a 
maior antecedência possível;

Nossa luta faz acontecer!

Joana D’Arc

05/07/12- Apagão no TRE-SP
Joca Duarte

01/08/12- Greve dos servidores em Brasília

A nossa greve começa amanhã. A participa-
ção de todos é fundamental, ninguém pode 
ficar de fora. Estamos com os salários con-

gelados há mais de seis anos e a nossa data-base é 
desrespeitada desde 1995, mesmo sendo garantida 
na Constituição. Exigimos a imediata aprovação 
do PL 6613/09, que trata do PCS.

Para que a greve comece com força é impor-
tante que estejamos mais e melhor organizados. 
Fizemos várias paralisações ao longo dos últimos 
meses e pressionamos o registro de candidaturas 
no inicio de julho, agora chegou a hora de avançar.

A greve por prazo indeterminado forçará a cú-
pula do Judiciário a se mover. O ministro Ayres 
Brito, presidente do STF, precisa cobrar de Dilma 
a abertura de negociações e a aprovação imediata 
do nosso PCS.

Além disso, a nossa greve une forças com outros 
servidores federais em luta. Assim como denuncia 
o arrocho salarial imposto por Dilma, que tem se 
recusado negociar com o funcionalismo.

Todos nós estamos convocados a construir essa 
greve. Somente dessa forma faremos a pressão ne-
cessária sobre os poderes. Neste momento, temos 
o desafio de colocar em prática a palavra de ordem 
que vimos usando ao longo da Campanha Salarial: 
“Sem negociação não tem eleição”.  Para que isso 
aconteça, a nossa participação é fundamental!

JT/ Barra Funda – a concentração começa 11h e às 13h haverá um ato 
de início da greve. Vai ser um protesto contra os 6 anos de congelamento 
salarial.

TRE – Arrastão de convencimento no prédio sede (Miquelina) e na Dr. 
Falcão. O Sintrajud vai conversar com os aposentados do TRE, que estarão 
no recadastramento organizado pelo tribunal.

Fórum das Execuções Fiscais – Concentração às 13h em frente ao prédio 
para organizar arrastão de convencimento.

TRF/ JF – Nesta terça-feira (07) tem assembleia setorial às 13h no vão do 
TRF-3, quando irão definir as atividades do dia 08. 

Orientações para quarta-feira:



Contribua com o Fundo de Greve

Todos à assembleia estadual sexta-feira 
(10/08), às 14h, no TRE

Na sexta-feira (10) tem as-
sembleia estadual que debaterá 
os próximos passos da greve. 
A assembleia será em frente 
ao Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE), na rua Francisca Mique-
lina, 123, às 14h.

Além das deliberações sobre a 
greve, a assembleia elegerá os dele-
gados de São Paulo para a Reunião 

Ampliada da Fenajufe que aconte-
ce em Brasília. A Ampliada deve 
acontecer dia 16 ou 18 de agosto, a 
data ainda não foi definida.

Aposentados e Oficiais de 
Justiça

Os trabalhadores aposentados e 
os Oficiais de Justiça que sempre 
estiveram presentes nas lutas es-

tão sendo, novamente, convoca-
dos a somar forças com os demais 
colegas. Todos juntos conseguire-
mos por fim à política de reajuste 
zero do governo Dilma. Participe! 

Caravanas
Participação de todos na assem-

bleia estadual é fundamental. Por 
isso, os servidores devem organi-

zar suas caravanas e se dirigirem 
a São Paulo na sexta-feira (10). 
Uma grande assembleia vai mos-
trar ao governo e ao STF a força da 
mobilização no estado. 

Para organizar o transporte de 
seu local de trabalho à capital, 
entre em contato com o departa-
mento Sociocultural pelo telefone 
(11) 3222-5833.

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

Estamos entrando em mais um momento 
de mobilização. O Sintrajud desde já chama 
a categoria a contribuir com o Fundo de 
Greve, para poder garantir todas as ativida-
des que uma campanha como essa exige.

Além solicitar a doação dos 60% do Im-
posto Sindical, o Sintrajud chama a cate-
goria a contribuir com o Fundo de Greve.

Os depósitos podem ser feitos no Banco 
do Brasil e na Caixa Econômica Federal

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

Os servidores da JF Santos rea-
lizaram nesta segunda-feira (06) a 
assembleia setorial de preparação 
para o início da greve por tempo 
indeterminado a partir do dia 08 
de agosto. 

Na semana passada os servido-
res da Baixada já haviam realiza-
do assembleias setoriais na Justiça 
Trabalhista de Santos, Praia Gran-
de e São Vicente.

A atividade de hoje contou com 
uma forte participação dos ser-
vidores, que além de aprovarem 
o início da greve a partir de 08 de agosto, 
constituíram um comando de greve local 
com um representante por setor, e que se 
somará ao Comando de Greve Regional.

Assembleia Regional da Baixada
Na próxima quarta (08), 10h30, acontece 
assembleia regional que acontecerá na JT 
de Santos, Rua Brás Cubas nº 158 (centro 

de Santos), para a qual estão convocados os 
servidores de todos os fóruns da Baixada 
Santista.

“A tarefa imediata é acelerar a organiza-
ção da categoria, para a construção de um 
grande movimento paredista pela aprova-
ção do PCS, que se somará ao conjunto dos 
servidores públicos federais em luta”, des-
taca o comando de greve local.

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no 
Estado de São Paulo – SINTRAJUD, por seus coordena-
dores, em conformidade com o Estatuto Social da Enti-
dade, faz saber que fará realizar a ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, no dia 10/08/2012 (sexta-feira), a 
partir das 14h, em 1ª convocação com a presença de pelo 
menos metade mais um dos associados quites com a te-
souraria e, em 2ª convocação, trinta minutos após, com 
qualquer número.

A assembleia será realizada na frente do Tribunal Re-
gional Eleitoral, Rua Francisca Miquelina, 123, Bela Vista.

PAUTA:
1. Campanha Salarial 2012;
•  Informes;
•  Avaliação das negociações em torno do PCS – IV (PL 

6613/09), em BSB e discussão acerca da greve por tempo 
indeterminado;

•  Calendário de Mobilização;
2. Eleição dos delegados para a reunião Ampliada da 

Fenajufe, entre os dias 16 ou 18/08/2012 (a definir), em 
BSB, no hotel Nacional;

3.  Outros assuntos de interesse da categoria.
 Adilson Rodrigues Santos e Inês Leal de Castro
Coordenadores Gerais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINTRAJUD/SP

Assembleia setorial na JF Santos delibera 
participação na greve a partir do dia 08

Divulgação

06/08/12- Assembleia na JF de Santos

É preciso garantir a participação de todos os locais de trabalho para criar fato político e repercutir a greve desde seu início por tempo indeterminado

Assembleias setoriais apontam a retomada 
da greve com força a partir do dia 8

Em diferentes cidades, prédios e fóruns servidores mostram disposição de parar o Judiciário para fazer o PCS-4 andar.

A 1ª semana de Agosto 
foi marcada pela realiza-
ção de várias assembleias 
setoriais que já preparam 
o início da greve por tem-
po indeterminado. No Tri-
bunal Regional Eleitoral 
(TRE), nos prédios da Dr. 
Falcão e Francisca Mique-
lina, a participação dos 
servidores mostrou a força 
da categoria, que está pre-
parando a greve com muita 
disposição.

No fórum trabalhista 
Ruy Barbosa, os servidores 
também estão dispostos. 
Nas assembleias setoriais a 
categoria tem debatido as 
melhores táticas para tra-

zer todos os setores à greve.

Unidade para barrar o 
congelamento salarial

A construção da greve 
para aprovar o PCS é res-
ponsabilidade de todos, 
e não apenas dos que es-
tão na área fim. Por isso, 
a participação de todos é 
fundamental. Sem contar 
os Oficias de Justiça e apo-
sentados que são primor-
diais para ajudar na cons-
trução da greve.

Organizar greve no 
Interior e na Baixada

A mobilização tem cres-
cido também nas cidades 

do interior. É o caso da 
Baixada Santista, onde os 
servidores estão organi-
zando assembleias regio-
nais com todos os fóruns 
da Baixada.

 Na JT de Santos os 
servidores estão organi-
zando a greve na região, 
instalando o Comando 
de Greve Regional. Esse é 
um exemplo a ser segui-
do pelas outras cidades 
do interior. 

Somente unidos e mo-
bilizados os servidores 
construirão uma forte 
greve em todo o estado e 
conseguirão a aprovação 
imediata do PCS.   

02/08/12- Assembleia setorial no TRE-SP

Ennio

Kit Gaion

03/08/12- Assembleia setorial na JT Barra Funda


