
Segunda-feira, 6 de julho de 2015  
Boletim 149 / 7.500 exemplaresBoletim do

Judiciário
Órgão Oficial do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de SP - Gestão: Unidade e Luta 2014/2017 - Tel.: (11) 3222-5833

Siga o Sintrajud nas redes sociais:
facebook.com/Sintrajud

twitter.com/Sintrajud

REPOSIÇÃO SALARIAL JÁ!

GRANDE ATO
NA PAULISTA

Terça-feira, 07/07 - 14h
Concentração Fórum Pedro Lessa



#VemPraGreve #PLC28SancionaDilma

A força da greve dos servidores do 
Judiciário Federal, que toma conta 
do Brasil, conseguiu 
arrancar no senado 
a aprovação do pro-
jeto, que recompõe 
os salários da cate-
goria, congelados há 
nove anos. Foram 
62 votos favoráveis no Senado, na 
última terça-feira, dia 30. Nenhum 
voto contra foi registrado porque a 
categoria estava mobilizada e exigia 
isso pela força da greve.

Foi, sim, uma grande vitória. 
Nem as manobras de Dilma Rous-
seff (PT), nem as tentativas da ban-
cada petista de adiar a votação, nem 
a covardia do ministro do STF, Ri-

cardo Lewandowiski, conseguiram 
desestimular os servidores e impe-

dir a aprovação do 
PLC 28. 

Agora, ele está 
na mesa de Dilma, 
que tem até o dia 
21 para sancionar 

ou vetar. E só a força da nossa mo-
bilização pode fazer com que ela 
sancione. Por isso 
a nossa greve tem 
que continuar. 

Amanhã, às 14h, 
faremos um Gran-
de Ato, na Paulista, 
no Fórum Cível Pedro Lessa. Reu-
niremos servidores da Justiça Tra-

balhista, Federal e Eleitoral. Vamos 
mostrar que continuamos com âni-
mo de luta. Já conseguimos reunir 
mais de quatro mil na Paulista, no 
dia 24 de junho, para defender o 
nosso PLC, agora precisamos fazer 
um movimento ainda maior, mos-
trar o peso da nossa mão e brigar 
pela sanção.

Vamos continuar em greve para 
garantir o fim do 
congelamento sala-
rial. E os servido-
res que ainda estão 
somente na torcida 
precisam entrar em 
campo e fortalecer 

essa luta para que o projeto seja san-
cionado e a vitória seja completa.

Sanção do PLC 28 depende da 
força da nossa greve

Amanhã, faremos um 
Grande Ato, na Paulista. 
Reuniremos servidores 
da Justiça Trabalhista, 

Federal e Eleitoral. 

Já conseguimos reunir 
mais de 4 mil na Paulista, 
agora precisamos fazer 
um movimento ainda 

maior. 

Marcela Mattos

Manifestação realizada na avenida Paulista, em frente ao Fórum Pedro Lessa, em 24 de junho


