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Boletim do Judiciário

Pelo PCS e contra o congelamento, servidores decidem quando começa 
a greve por tempo indeterminado, às 13h tem assembleia no TRF. 

Hoje, 13 h
Assembleia no TRF-3 

Trabalhadoras e trabalhadores do Judiciário, o tempo não é nosso aliado neste mo-
mento. Quando tendemos a acreditar apenas nele para que possamos ter nossos 
direitos alcançados, advém a enrolação, a  enganação e a protelação do Estado 
(Executivo, legislativo e judiciário). Este processo já vem desde 2009 e pelo andar 
dos acontecimentos a tendência é mais arrocho para este ano de 2011.

Para reverter esta situação nebulosa, devemos ir à luta. Ir a luta significa nos 
agarrar ao único mecanismo que tende a forçar uma abertura na negociação de 
nosso Plano de Cargos e Salários, qual seja, a greve. Uma greve forte se faz neces-
sária. 

Como todos e todas devem saber, o processo paredista já deu seus primeiros si-
nais neste mês de maio, Brasília tomou iniciativa desde o dia 18, Bahia veio em seguida e no dia 07 deste 
mês de junho Mato Grosso decidiu também pela greve por tempo indeterminado. Esperamos nos próximos 
dias que novos estados venham a dar uma resposta ao silêncio do Executivo. Pois já ficou consignado ser 
a ausência de uma greve nacionalmente unificada uma arma na mão do governo. Ele, o governo, simples-
mente não se mostra a público por entender que parte da categoria está satisfeita com a remuneração atual. 
E nós acreditamos não ser esta a verdade. Estamos desde 2006 sem uma lei revisional e a depender do go-
verno federal vamos ficar durante todo o mandato de Dilma sem nada a repor. 

É natural o comportamento do governo Dilma. Ela age como age qualquer governo que privilegia inte-
resses privados. Durante os governos FHC e Lula conseguimos todas as nossas vitórias agindo com Greve 
e agora não será diferente. 

Desta forma, convocamos todos a nos unir ao resto do país, aos demais trabalhadores do judiciário fede-
ral dos outros estados. Para tanto devemos, inicialmente, nos fazer presente ao ato e Assembléia que será 
realizada hoje, dia 09 de junho, em frente ao TRF, às 13 horas. Será um preparativo para discutir o início 
da greve por tempo indeterminado. Chegou a hora de mostrar a nossa força. Chegou a hora de dar um bas-
ta a tanta pressão, tanta resolução administrativa e tanto silêncio de um governo que não dá a mínima para 
o servidor do judiciário. A nossa resposta é a greve até a vitória.
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