
Nesta quinta-feira, às 15h, em 
frente ao STF, o Sindjus chama todos 
os servidores do Poder Judiciário e do 
MPU ao Ato Nacional para pressionar 
os ministros do STF, inclusive o novo 
presidente Ricardo Lewandowski, 
e também o PGR, Rodrigo Janot, a 
exigirem junto aos outros poderes 
o respeito à autonomia do Poder 
Judiciário e do MPU. 

Depois de participar dos piquetes, 
vamos todos nos dirigir à Praça dos 
Três Poderes para cobrar a inclusão 
imediata do nosso reajuste no Projeto 
de Lei Orçamentária Anual (PLOA), que 
precisa ser encaminhado pelo Executivo 
até o dia 31 de agosto ao Congresso Na-
cional. Basta de o Executivo vetar nos-
sas propostas orçamentárias. Chegou a 

hora de os presidentes dos tribunais e 
do PGR exigirem respeito à autonomia 
assegurada pela Constituição.  

Só por meio de pressão é que va-
mos conseguir frear a política de ar-
rocho salarial imposta pela presidenta 
Dilma Rousseff  e fazer com que os 
chefes do Poder Judiciário e do MPU 
reajam a essa arbitrariedade. Precisa-
mos comparecer em grande número 
demonstrando aos Três Poderes à in-
dignação de uma categoria que há oito 
anos perde para a inflação.  

Converse com seus colegas, ajude-
nos a mobilizar seu setor de trabalho, 
pois precisamos do apoio de todos 
para mudar essa realidade. Chega de 
desrespeito. Chega de descaso. Chega 
de arrocho. Reajuste Já! 

PELA INCLUSÃO IMEDIATA 
DO NOSSO REAJUSTE NO PLOA

O SINDJUS OFERECERÁ TRANSPORTE 
PARA O ATO/ASSEMBLEIA (3212-2613). PARTICIPE! 

QUINTA-FEIRA, ÀS 15H, ATO NO STF
PELO RESPEITO À AUTONOMIA DO PODER JUDICIÁRIO E DO MPU

ASSEMBLEIA-GERAL 
NA QUARTA

 

Nossa greve por tempo indeter-
minado começa no dia 6 (quarta-
feira). É importante que todos os 
locais de trabalho do Judiciário e do 
MPU participem dos piquetes a par-
tir dessa data. Sabemos que nossa 
greve é construída dia após dia, 
mas temos de começar de forma 
for te, contagiante, animada. 

No dia 6, às 15h, na Praça dos 
Tribunais (SAUS), vamos realizar 
assembleia-geral tendo como pauta 
principal o universo da nossa greve, 
com informações e direcionamentos 
para que nosso movimento se 
for taleça. Também vamos eleger 
delegados à Ampliada da Fenajufe 
que acontecerá no dia 10. 
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