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Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla divulgação do mesmo 
 
 

Greve e manifestações continuam 
 

Os servidores do Judiciário decidiram hoje, 26, manter a Greve Geral pela alteração do 

Plano de Cargos e Vencimentos, até a decisão do governador Renato Casagrande – ele 

tem até o dia 3 de outubro para sancionar ou vetar o projeto de lei aprovado na 

Assembleia Legislativa.  
A decisão foi tomada na Assembleia Geral Extraordinária, realizada no Auditório do 

Senac. Outra determinação dos servidores foi para a manutenção das manifestações 

diante dos fóruns/cartórios/varas em todas as comarcas. Durante a próxima semana, serão 

várias. Acompanhe os comunicados da Comissão de Greve. 
O presidente do Sindicato dos Servidores do Judiciário do Rio Grande do Norte, 

Alexandre Lima Santos, participou da Assembleia, especialmente para apoiar o 

movimento dos colegas capixabas. Ele falou das suas experiências e da luta comum dos 

servidores de todos os tribunais de Justiça do Brasil.  
 

De olho no movimento #SancionaCasagrande 
 

Já agendado 
 

1 – Segunda-feira (dia 29 de setembro) – Concentração de todos os servidores da Grande 

Vitória em frente ao TJ, às 14h. 
2 – Terça-feira (dia 30 de setembro) - Concentração na Praça de Jucutuquara, com 

caminhada até o Hospital das Clínicas, para doação de sangue, às 13h. 
3 – Quinta-feira (2 de outubro) - Recolhimento de alimentos, em frente ao Fórum de 

Vitória, para doação a uma instituição de caridade. Logo depois, será feita uma 

caminhada até o Palácio da Fonte Grande, às 13h. 
4 – Sexta-feira (3 de outubro) - Apagão do Judiciário (vamos desligar todos os 

equipamentos, luzes...) na sexta-feira, durante todo o expediente e em todo o Estado.  
Durante toda a semana, faremos um corpo a corpo com o governador e candidato à 

reeleição, Renato Casagrande, no interior do Estado e na Grande Vitória.  
 

Servidor faz manifestação na Beira-Mar 
Os servidores do Judiciário fizeram uma panfletagem na Avenida Beira-mar, para 

informar à sociedade sobre as motivações da greve. A manifestação foi feita 

imediatamente após a Assembleia Geral Extraordinária, realizada hoje, dia 26, no 

Auditório do Senac. Nela, os servidores decidiram manter a greve pela aprovação do 

projeto que altera o Plano de Cargos e Vencimentos, que já passou pela Assembleia 

Legislativa e está de posse do governador Renato Casagrande, para a sanção ou veto.  

Entre as informações que foram apresentadas à população, os servidores do Judiciário 

lembraram que há mais de dez anos recebem reajustes abaixo da inflação e que estão 

entre os profissionais piores remunerados dos 27 tribunais de Justiça do Brasil – os de 

nível superior, em 21.º no ranking dos piores salários, e os de nível médio, em 17.º.                                         

COMISSÃO DE GREVE 
 

  


