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Servidores do TRE fazem protesto e
cobram reajuste
Eles reivindicam um reajuste salarial que não é concedido há seis
anos.
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Jhonathan Oliveira
Os servidores da Justiça Eleitoral da Paraíba fizeram ontem uma paralisação de 24h
nos serviços. Em protesto, os funcionários chegaram a fechar as entradas da sede do
Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Eles reivindicam um reajuste salarial que não é
concedido há seis anos.
Pela tarde, eles fizeram uma assembleia e decidiram agendar uma nova paralisação
para a próxima semana. Desta vez segundo o Sindicato dos Servidores do Poder
Judiciário da Paraíba (Sindjuf-PB), em vez de 24 serão 48 horas quando será discutida a
possibilidade de greve.
Segundo o coordenador do Sindjuf, Marcos Lopes, na segunda, haverá reunião entre os
representantes do governo federal e a Federação dos Servidores do Poder Judiciário
(Fenajud).
Apesar da paralisação dos servidores, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
informou que os serviços transcorreram normalmente, ontem, visto que muitos
funcionários trabalharam.
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