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Boletim do Judiciário
No TRF-3/ JF: É hora de 

engrossar a luta pelo PCS 
Fotos Joca Duarte

Em frente à FAAP, dia 28/06, servidores exigem de Peluso o fim da enorolação: PCS é a solução

Assembleia hoje, 13h30, no TRF-3!

Em evento realizado na FAAP nesta 
terça-feira (28), o presidente do STF, mi-
nistro Cezar Peluso ignorou todas as per-
guntas sobre o reajuste dos servidores do 
judiciário (ler matéria cobertura completa 
no site). O que indica que ela não fará nada 
se não houver uma grande mobilização da 
categoria.  Por isso, chegou a hora dos ser-
vidores do TRF-3 e da JF participarem da 
assembleia que acontecerá hoje em frente 
ao tribunal, às 13h30, para decidirem como 

vão fortalecer a greve nacional pelo PCS e 
contra o congelamento salarial imposto há 
anos pelo governo.

Motivos não faltam para que a cate-
goria se coloque em movimento, não só 
pelo PCS, mas também contra as medidas 
(portarias e resoluções) que têm ferido os 
direitos conquistados pelos servidores.

Os servidores da JT (em SP) e em vá-
rios outros estados do país já estão em 
luta e precisam do reforço de todos aque-

les que ainda não vieram para a greve. 
A categoria tem feito um grande esforço 
para construir a mobilização que permita 
superar o atual congelamento que atinge 
os 120 mil servidores do país. Portanto, 
a participação de cada um é fundamental.

Os servidores da Justiça Trabalhista já 
estão em greve por tempo indeterminado 
desde o dia 18 de junho e a cada dia a mo-
bilização e participação de mais colegas 
cresce. Chegou a sua vez.

A participação de todos é fundamental!
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Servidores mantêm greve e avisam que balcões ficarão fechados para dar 
força na negociação com o desembargador Nelson Nazar

Kit Gaion

Dia 28/06 - servidores mantêm a greve por tempo indeterminado

A próxima quinta-feira será de 
‘apagão’ na Justiça do Trabalho

Na próxima quinta-feira, todos os 90 
balcões da JT/Barra Funda, e de outras 
cidades, precisam estar fechados. O “apa-
gão” pressionará o presidente do TRT-2, 
Nelson Nazar, na reunião com uma comis-
são de representantes dos trabalhadores 
na próxima quinta-feira, às 12h. Em pauta 
estará a reivindicação dos servidores para 
a revogação da medida que amplia o horá-
rio de atendimento ao balcão, mas que não 
garante as condições necessárias para isso. 
Teoricamente, ela entraria em vigor na úl-
tima segunda-feira (27), mas os servidores 
estão mobilizados, mantendo a maior parte 
dos balcões fechados.

“Com esse ato teremos mais força para 
negociar”, lembrou a servidora e diretora 
do Sintrajud Inês de Castro, durante as-
sembleia nesta terça-feira.

Por isso, todos os servidores estão convo-
cados a cruzar os braços nos próximos dois 
dias. Nesta terça-feira (28), dos 90 balcões, 
65 balcões da JT/Barra Funda se mantive-
ram fechados. Na segunda-feira (27), foram 
79. Diante do cenário, grupos de servido-
res grevistas fizeram mais arrastões para 
conscientizar os colegas da necessidade de 
união na categoria. “Só assim a gente vai 
mostrar a nossa indignação. É hora de pres-

sionarmos para que essa resolução seja re-
vogada”, reafirmou o servidor e diretor do 
sindicato Tarcisio Ferreira. 

Segundo a diretora Leica Silva durante 
a reunião outras reivindicações serão co-
locadas em pauta também. “Desde a sua 

O Sintrajud iniciou uma campanha pelo PCS no 
microblog Twitter. Basta acessar e digitar a Hashtag 
#PCS_JA e “twittar”. Os servidores também podem 
enviar cópias dos twittes para @STF_oficial e @mi-
niplan1, os twitters do Supremo e do Ministério do 
planejamento.

PCS no Twitter

posse ele nunca nos atendeu, então a lis-
ta é grande. Agora chegou a hora de nos 
manifestarmos. A princípio ele disse que 
atenderia uma comissão de três pessoas, 
mas estamos pleiteando que ele atenda um 
grupo maior.”

Todos os trabalhadores do TRE estão convocados a participar 
da assembleia que acontecerá nesta quinta-feira (30) na Francisca 
Miquelina. Durante o ato serão dados informes sobre a negociação 
e deliberado como o segmento vai participar da luta nacional que 
tem sido travada pela aprovação do PCS.

Servidores é preciso construir uma forte mobilização para colocar 
a categoria em movimento pelo PCS e contra o congelamento 
salarial. Se a paralisação não for forte, todos poderão amargar anos 
de congelamento salarial, sem nenhuma reposição da inflação. 

Garanta a sua presença na assembleia e organize seus colegas do 
setor, para que ninguém fique de fora nesta luta, que é de todos.

Na quinta-feira, dia 30, às 
13h, assembleia no TRE

É preciso união para pressionar o governo


