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Todos os servidores do TRF-3 e da 
Justiça Federal estão convocados a par-
ticipar da assembleia em frente ao tri-
bunal na quarta-feira, dia 29, às 13h30, 
onde serão dados informes sobre a ne-
gociação e deliberado como o segmen-
to vai participar da luta nacional que 
está sendo travada pela aprovação do 
PCS. 

Os servidores da JT (em SP) e em 
vários outros estados do país já estão 
em luta e precisam do reforço de todos 
aqueles que ainda não vieram para a 
greve. (ler mais no verso)

Em nível nacional, a categoria faz 
um grande esforço para construir a mo-
bilização que permita superar o atual 
congelamento de salários que atinge 
todos os 120 mil servidores do país, 
portanto,  participação de cada um é 
fundamental para fazer com que isso, 
de fato, aconteça. 

Garanta a sua presença na assembleia 
(às 13h30 em frente ao TRF-3) e orga-
nize seus colegas de setor, para que 
ninguém fique de fora nesta luta, que 
é de todos.

Os servidores da Justiça Trabalhista 
de São Paulo já estão com as atividades 
paralisadas desde o dia 18/06 e não po-
demos deixá-los sozinhos nesta tarefa, 
que é de todos nós.

É hora de ampliar e 
fortalecer a greve nacional 
pelo PCS. Uma luta que já 
está sendo travada pela JT 
e por vários estados

Na quarta, dia 29, às 13h30 
assembleia no TRF-3, 

Wladimir Aguiar

Servidores encerrando manifestação no TRF-3 no final de 2009

Neste momento, além da Justiça 
Trabalhista aqui de São Paulo, Distri-
to Federal, Bahia, Mato Grosso, Pará, 
Amapá, Amazonas, Roraima, Rio 
Grande do Sul, 15ª Região da Justi-
ça Trabalhista (interior de SP), Goiás 
e Rio de Janeiro estão em greve por 
tempo indeterminado; Maranhão e Es-
pírito Santo já decidiram pela greve. 
Servidores de outros estado estão rea-
lizando assembleias e manifestações. 
Ou seja, a categoria em todo o país 
está se mobilizando contra o conge-

lamento salarial e pelo PCS. “É hora 
de cada um dar a sua parte de contri-
buição, num esforço para conquistar-
mos algo para todos”, disse Adilson 
Rodrigues, diretor do Sintrajud. 

Para ele, é muito importante que os 
demais servidores se unam aos cole-
gas da Justiça Trabalhista, exigindo 
respeito à revisão salarial que é des-
cumprida anualmente com a não con-
sagração da data-base. “Quando um 
dos nossos entra em luta, não ficamos 
observando, vamos juntos”, afirmou.

Greve Nacional

Por sugestão de um colega de São 
Bernardo do Campos, o Sintrajud ini-
ciou uma campanha pelo PCS no mi-
croblog Twitter. 

Basta acessar e digitar a Hashtag 
#PCS_JA e “twittar”. Os servidores 
também podem enviar cópias dos 
twittes para @STF_oficial e @mini-
plan1, os twitters do Supremo e do 
Ministério do planejamento.

PCS no Twitter

Participe da assembleia!



79 balcões fechados no 1º dia da ampliação 
do atendimento. Greve continua

No TRE, Francisca Miquelina, tem 
assembleia dia 30/06, às 13h

A imposição do presidente do TRT-
2, Nelson Nazar, ampliando o horário de 
atendimento ao público, mas sem as de-
vidas condições de trabalho, entraria em 
vigor ontem, dia 27. Entraria, porque, na 
JT/ Barra Funda, das 90 varas, 79 perma-
neceram fechadas durante todo o dia. “A 
ideia é que esse número aumente. Só assim 
poderemos pedir a revogação da medida”, 
disse a diretora do Sintrajud Leica Silva 
lembrando que desde a posse, o desembar-
gador ainda não recebeu os representantes 
da categoria.

Hoje tem assembleia em frente ao fó-
rum, às 13h.

Ontem, em assembleia, às 14h, os ser-
vidores da JT/ Barra Funda decidiram 
manter a greve por tempo indeterminado, 
assim como a luta pelo PCS em seu for-
mato original. “Esse movimento está óti-
mo, porque além de lutar por um reajuste 
salarial, os servidores também lutam por 
melhores condições de trabalho”, afirmou 
Leica Silva.

“São Paulo tem 25% da carga processu-
al desse país, por isso o dr. Nazar precisaria 
pensar no nosso problema, em vez de impor 
medidas que ampliem o horário de atendi-
mento do balcão sem nos dar condição para 
isso. Um estudo já mostrou que cada vara de-
veria ter 18 servidores e não 12 como aconte-
ce hoje”, disse a servidora da Barra Funda e 
diretora do Sintrajud Inês de Castro. 

Inês lembrou ainda que é “preciso mais 
investimentos em estrutura para que a Justi-
ça se torne mais rápida. E isso não vai acon-
tecer impondo medidas burocráticas.”

Tarcísio Ferreira, diretor do Sintrajud, 
disse ainda que para mostrar à administra-
ção é preciso lutar e se mobilizar. “A gente 
não pode ficar em silêncio. Cada servidor é 
responsável e por isso deve se unir a cate-
goria para lutar por seus direitos.”

Sem as devidas condições, 
extensão do atendimento 
prejudica a todos

A mobilização tem se espalhado por 
várias cidades do Estado. Em Santos 
os balcões ficaram fechados até ao 
meio dia. Os servidores realizam nova 
assembleia na quarta feira, dia 29, 
para avaliar os próximos passos.

Em Guarulhos os servidores fe-
charam uma vara nesta segunda-
-feira, em protesto à extensão do 
atendimento sem as devidas con-
dições.

Já existe também uma mobilização 
em Suzano, onde alguns servidores 
estão em greve. “Tudo indica que 
nos próximos dias, outros colegas 
também irão aderir à paralisação”, 
disse Adão Sérgio de Souza.

Em Ribeirão Pires, os servidores 
decidiram iniciar a greve por tempo 
indeterminado e aguardar a assem-
bleia estadual de quarta-feira, dia 
29, no TRF-3.

Outras cidades
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Na Barra Funda, das 90 varas, 79 ficaram com os balcões fechados

Arrastões durante todo o dia garantiram a adesão mais servidores à paralisação


