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Greve abre canal de negociação:

A palaA palaA palaA palaA palavra esvra esvra esvra esvra estátátátátá
com o gocom o gocom o gocom o gocom o govvvvvernoernoernoernoerno

Resultado dependerá do movimento

Os balanços da greve no final da se
mana passada davam conta de que
um passo importante foi alcançado

com a abertura de um canal de negociações
envolvendo os três poderes: Judiciário (STF),
Governo (Ministério do Planejamento) e
Legislativo (Comissão do Trabalho da Câ-
mara). É um bom começo mas por enquan-
to nada temos de concreto além das declara-
ções de intenções, todas elas empurradas pelo
movimento que cresce no país e nos esta-
dos.
A medida que o tempo passa e o recesso

se aproxima, a necessidade de uma solução
rápida aumenta e só a greve pode acelerar as
negociações. Em SC a greve se firmou nas
três justiças e agora precisa crescer, princi-
palmente no interior do estado. Esta será uma
das preocupações do Comando de Greve
criado na assembléia de sexta-feira.
Nestasemana serão reforçadas as viagens a
várias regiões.

A palavra agora está com o governo e com
o STF que precisam resolver a questão orça-
mentária. A Fenajufe está reivindicando parti-
cipação nas negociações.
Dezenove estados já estão em greve mas o

movimento ainda não atinge a totalidade dos
órgãos do Judiciário. A greve precisa crescer
para empurrar as negociações mais rápido e
com melhores resultados.

SC cria Comando de Greve

A Assembléia de sexta-feira aprovou a cria-
ção de um Comando de Greve para avaliar o
movimento e propor ações visando sua am-
pliação. Foram eleitos os companheiros Samuel,
Denise e Edson da Justiça Eleitoral, Jorge,
Marta e Célio da Federal e Clóvis, Caio e Sér-
gio Murilo da Justiça do Trabalho. O Coman-
do deverá se reunir diariamente e, dentre ou-
tras coisas, propor atividades para a greve
como debates, visitas de mobilização e viagens.



Santa Catarina: Justiças do Trabalho, Federal
e Eleitoral em greve.

São Paulo: Os servidores decidiram manter
a greve por tempo indeterminado. Justiça do
Trabalho, Federal e Eleitoral paralisados.

Minas Gerais: Justiças Federal, do Trabalho
e Eleitoral em greve.

Amazonas e Roraima : Os servidores da
Justiça do Trabalho e Justiça Eleitoral em Greve.

Mato Grosso: Justiças do Trabalho, Eleitoral
e Federal em Greve

Alagoas: Justiças Eleitoral, do Trabalho e
Federal em greve.

Rio Grande do Sul: Just iça Federal , do
Trabalho, Eleitoral, Militar estão em greve ou
promovem paralisações diárias.

Maranhão: Justiças Federal, do Trabalho e

Quadro de greve no país

Eleitoral em greve.

Rio de Janeiro: Justiças do Trabalho, Federal
e Eleitoral em greve.

Bahia : Jus t i ças do Traba lho, E le i tor a l ,
Justiça Federal Militar e Federal estão em greve.

Piauí: Justiça Federal em greve.

Pernambuco : Greve nas Justiças Eleitoral
e do Trabalho. Paralisações diárias na Justiça
Federal.

Paraná: Justiça do trabalho em greve.

Paraíba: Justiças Eleitoral, do Trabalho e
Federal em greve.

Rondônia e Acre: Justiça do Trabalho em
greve.

Pará e Amapá: Just iça do Trabalho em
greve.


