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Todos os locais de trabalho, sem exceção,
são fundamentais para o sucesso da greve

A

greve deflagrada ontem (1º)
deve mobilizar todo o Poder
Judiciário, atingindo todos os
locais de trabalho. As mobilizações
estão ocorrendo nas sedes dos tribunais, mas também nos fóruns das
cidades do Distrito Federal. Segundo
Edilson, que integra o Comando de
Greve, os servidores do Fórum de
Sobradinho aderiram com bastante
garra ao primeiro dia de greve, realizando piquetes e até uma passeata ao
redor do prédio, entoando palavras de
ordem pela aprovação do PL 6613/09.
Amanhã, será realizado um piquete
ao meio-dia no Fórum de Sobradinho
e depois os servidores vão ao Fórum
de Planaltina, por volta das 14h, para
ajudar na mobilização daquele local.

“A participação dos servidores hoje
foi muito boa e tenho certeza de que
amanhã será ainda melhor”, afirmou
Edilson.
Sérgio Ito, outro integrante do
Comando de Greve, destacou que
esperava que a mobilização no Fórum de Taguatinga, pelo histórico do
local, fosse maior. Segundo ele, os
servidores participaram dos piquetes,
mas sentiram falta de um grande
ato marcando o início da greve.
Amanhã, os servidores do Fórum
de Taguatinga vão até o Fórum Leal
Fagundes (Brasília), com objetivo de
intensificar a manifestação naquele
local. A não realização de um ato
hoje, segundo a Direção do Sindjus,
teve o objetivo de reforçar a greve

em locais de grande concentração
de servidores.
Para isso, coordenadores, delegados e integrantes do Comando
de Greve marcaram presença em
vários piquetes no dia de hoje tanto
em Brasília quanto em outras cidades. O servidor dos locais que ainda
não receberam a visita de algum representante do Sindjus ou do Comando de Greve pode ligar no SAF
(3212-2613) para se informar sobre
quem está responsável por seu local de
trabalho. No entanto, a Direção frisa
que o objetivo da greve é mobilizar todos os locais de trabalho, pois a participação de cada servidor, independentemente de lotação, é fundamental para
o sucesso do movimento grevista.

Servidores fazem arrastão no TSE e param 20% do tribunal
Além dos tradicionais piquetes, os
grevistas do TSE fizeram, nesta quartafeira (1º/8), um arrastão em três
andares do edifício sede chamando
os servidores para a greve. Segundo o
dirigente sindical Jean Loiola, “houve
um arrastão para conscientizar os
servidores sobre a necessidade de
todos aderirem à greve, participando
ativamente da luta pela conquista

do Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração”.
Esse arrastão será repetido
durante o dia de amanhã (2/8) no
intuito de arrebatar ainda mais
servidores. Segundo os cálculos,
20% dos servidores do TSE aderiram
à greve neste primeiro dia. Um
número bastante expressivo, uma
vez que estamos apenas no início do

movimento. A tendência, segundo
Jean, é que o número de participantes
cresça consideravelmente até o fim
desta semana.
O TST e o STJ também contaram
com a realização de piquetes
durante o dia de hoje, com objetivo
de provocar a participação dos
servidores. No STJ, destaque para a
participação dos aposentados.
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Servidores do TJDFT fazem
“arrastão de convencimento”
no primeiro dia de greve
Muito barulho e adesão marcou
o primeiro dia da greve na sede do
TJDFT. Centenas de servidores participaram dos piquetes que estão sendo
realizados ao longo do dia. Segundo o
coordenador do Sindjus Jailton Assis,
os piquetes relâmpagos, que acontecem de cinco em cinco minutos em
locais diferentes, tem sido um sucesso. “Estamos fazendo um verdadeiro
arrastão de convencimento trazendo
assim muitos servidores para a mobilização”, explicou Jailton.
Os servidores fecharam o trânsito e chamaram atenção dos colegas,
da sociedade e da imprensa. A manifestação contou com a cobertura do

jornal Correio Braziliense. Hoje (2/8),
será realizado um lanche solidário a
partir das 15h. Cada servidor levará um
prato. O objetivo é demonstrar a união
da categoria em torno dessa greve.
Uma comissão formada por dez
servidores e um carro de som foi ao
Setor Gráfico para mobilizar os servidores daquele local. E hoje (2/8), a
mobilização se estenderá aos fóruns
Verde e Mirabete. Na avaliação de
Jailton, a greve chacoalhou o TJDFT
e deve causar ainda mais barulho
nos próximos dias, fortalecendo assim a pressão dos servidores do Judiciário para garantir a aprovação do
PL 6613/09.

Está sendo veiculada uma campanha nos Jornais
Metro, Comunidade e Alô, demonstrando
a defasagem de nossos salários, Você já viu a
campanha? Envie seu comentário
para sindjus@sindjusdf.org.br
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Greve inédita
no TRF-1 e na
Justiça Federal

O primeiro dia de greve no TRF-1
e na Justiça Federal superou as expectativas, pois servidores que nunca
participaram de movimentos grevistas
abraçam a mobilização. A coordenadora do Sindjus Ana Paula Cusinato
informou que foram montados piquetes no bloco G da Justiça Federal e na
sede do TRF-1, buscando conscientizar o maior número possível de servidores sobre a importância de participar desta greve pela aprovação do PL
6613/09. A mobilização contou ainda
com uma caminhada da Justiça Federal ao prédio do TRF-1.
Para a servidora Tatiana Montezuma, “essa greve para o TRF-1 e Justiça
Federal é muito positiva. Uma greve
inédita porque conta com a participação de servidores que jamais participaram de movimentos como esse, demonstrando o quão importante é essa
luta pela aprovação do PL 6613/09. A
greve aqui está um sucesso, um exemplo para todo o Judiciário. E a expectativa é de que a mobilização cresça
ainda mais nos próximos dias porque
estamos chamando mais e mais servidores a aderirem à greve”, afirmou.
Hoje (2/8), os servidores vão entregar cartas para todos os juízes e
desembargadores solicitando apoio
à greve. Também estão previstos
atos para esta quinta (2/8) e sexta-feira (3/8) no intuito de movimentar
e intensificar ainda mais o movimento
grevista. Como se pode observar, a
greve realmente “pegou” na Justiça
Federal e no TRF-1.
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