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A GREVEA GREVEA GREVEA GREVEA GREVE
ESESESESESTÁ NA MESTÁ NA MESTÁ NA MESTÁ NA MESTÁ NA MESAAAAA

Companheiros, a mesa está posta!
Aproximem-se e tomem seus lugares. Há as-

sento para todos e a greve logo será servida. En-
quanto isso, degustemos uma pequena entrada para
preparar nosso paladar. O grande momento está
chegando.

O jejum é longo e as entranhas começam a re-
clamar. Os convidados se multiplicam e a cada dia
mais colegas aderem ao banquete. Os temperos,
garanto,  serão os melhores, colhidos na safra do
orgulho ferido dos trabalhadores dessa terra va-
lorosa. Pessoas que negam suas origens e idola-
tram a culinária internacional não serão bem vin-
das! O jantar é simples, com receita bem brasilei-
ra, muito mais gostosa!  A sobremesa será nossa
vitória!

Os que chegaram até aqui acabaram de ler a
matéria de capa do segundo Boletim de Greve do

dia 10 de  maio de 2000 do SINTRAJUSC. O pri-
meiro tinha por manchete: "GREVE inicia hoje" .

Estavam paralisados, total ou parcialmente, na
capital o TRT, Varas Trabalhistas,  VT's  de São José
e a 6ª Vara Federal.

Voltando ao presente, iniciamos esta semana
melhor do que terminamos a semana passada, com
novas adesões na Capital, o que não apenas é ani-
mador como vem carregado de novas responsabi-
lidades.

A Greve ainda precisa crescer muito e rápido
para mudar a correlação de forças com a cúpula
do Judiciário. É só ela o obstáculo neste momen-
to para avançarmos rumo à revisão salarial. O tem-
po corre contra nós. Já dizia João Saldanha que
em futebol, "quem não faz, toma".

Com a Greve é parecido, quem não cresce, en-
colhe.

HOJE É DIA DE CRESCER

TODOS NA ASSEMBLÉIA
HOJE, ÀS 16 HORAS, EM FRENTE AO TRT

Pauta: avaliação da Greve e decisão sobre sua continuidade


