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Servidores do Poder Judiciário fazem paralisação nesta
semana
Fonte: Da Redação

Texto:

O coordenador do Sindicato do Poder Judiciário da Paraíba, Washington Anacleto, informou que a categoria irá
fazer uma paralisação nas próximas quarta-feira e quinta-feira em Campina Grande.
Ele lembrou que no ano passado a categoria fez greve e não teve as solicitações atendidas pelo Governo Federal.
Washington afirmou que em 2011 a União retirou do Poder Judiciário valores da recomposição dos salários dos
servidores e disse que a categoria não tem reajuste há seis anos no país.

MAIS LIDAS

O sindicalista disse que a paralisação em Campina Grande será de advertência e que os serviços essenciais serão
mantidos.

Bandidos armados
assaltam a Dona
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- Faremos o movimento diante da pauta de reivindicações que temos no Governo Federal e que não está sendo
atendida pela presidente Dilma. O projeto de lei da gente continua na Câmara de Deputado sem ter votação –
acrescentou ele, em entrevista à Rádio Correio FM.
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