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Prazo para pedir 60% do Imposto 
Sindical encerra na sexta-feira, dia 17

Quem quiser receber de volta os 60% do Impos-
to Sindical dos anos 2010, 2011 e 2012 deve fazer 
a solicitação até sexta-feira, 17 de agosto, 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-feira, 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 depositar qualquer 
quantia nas contas do fundo. O mais importante é 
que os servidores se filiem ao Sintrajud.

Para doar deposite nestas contas:

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

Este é o momento é de pressionar o 
governo pela abertura das negocia-
ções. Para fortalecer o movimento, 
os servidores do Judiciário parti-
ciparão da Marcha a Brasília hoje 
(15) e, também, das mobilizações 
que serão realizadas esta semana. 
No dia 16, acontece a Reunião Am-

pliada da Fenajufe, que deve ganhar 
peso pela entrada de mais seis esta-
dos na greve.

Os servidores do Judiciário Fe-
deral se unem às demais categorias 
em greve para protestar em Bra-
sília, numa marcha que promete 
abalar as estruturas do Planalto. 

A última mobilização semelhante 
reuniu cerca de 20 mil servidores 
na Capital. 

Todos juntos demonstrarão a in-
dignação dos servidores públicos 
com o desrespeito do governo fede-
ral com a categoria, e o descaso com 
a qualidade dos serviços públicos.

Servidores intensificam mobilizações 
e realizam nova marcha a Brasília 

nesta quarta-feira (15)

18/07/12 - Marcha a Brasília
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