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ASSEMBLEIA GERAL, dia 15, às 14h
Fórum Ruy Barbosa - Barra Funda

Índio Reis



Os servidores do Judiciário Federal 
de São Paulo deram mais uma demons-
tração de força na luta pela sanção do 
PLC 28/2015. Milhares de servidores 
tomaram a Avenida Paulista na tarde 
desta terça-feira, dia 7, e deram o reca-
do: “Queremos a reposição dos nossos 
salários, já”.

Os trabalhadores estão em greve desde 
o dia 10 de junho e exigem reposição dos 
salários da categoria, congelados há nove 
anos. O PLC 28/2015 foi aprovado por 
unanimidade no Senado dia 30, e agora a 
presidente Dilma Rousseff (PT) tem até 
o dia 21 para sancionar.

E os servidores sabem que apenas 
a força da greve pode fazer com que a 
sanção aconteça. “Íamos esperar para 
entrar em greve para derrubar o veto, 
caso a presidente (Dilma Rousseff) ve-
tasse, mas quando vimos a força da gre-
ve, decidimos voltar”, afirmam servido-
res da JF São Paulo.

Greve para garantir direitos
“A imprensa está dizendo que nosso 

reajuste é escandaloso. Escandaloso é, na 
verdade, ficar 10 anos sem receber um 
centavo de reposição salarial. A presi-
dente da república não pode passar por 
cima de todo mundo e não sancionar 
nosso projeto. Nós não vamos permitir 
o veto, manteremos nossa greve e ficare-
mos na rua para proteger nosso direito”, 
afirma o diretor de base Gilberto Terra.

Os servidores fizeram se concentra-
ram em frente ao Fórum Pedro Lessa, e 
caminharam pela Avenida Paulista até 
a Praça do Ciclista, depois voltaram no 
sentido contrário até o vão do Masp. 
Em frente ao Escritório da presidência 
da República, os servidores protesta-
ram e estouraram balões, fazendo mui-
to barulho e soltaram fumaças colori-

das para chamar atenção para a força 
da luta dos servidores.

“Estamos na rua para exigir o que 
foi prometido, não queremos reajuste, 
apenas reposição dos nove anos que 
estamos com nossos salários congela-
dos. Quando é para a presidente dar 
reajuste para ela e para os deputados, 
não tem economia, mas quando é para 
os trabalhadores a resposta é ajuste fis-
cal. Não vamos aceitar”, ressaltou a di-
retora do Sindicato Inês Leal.

Greve continua
Para aumentar a luta e garantir a san-

ção do PLC 28, na última quinta-feira, 
2, os servidores decidiram, por unani-
midade,  em assembleia manter a greve 
por tempo indeterminado até que a pre-
sidente sancione o projeto. 

“Hoje, ocupamos a principal avenida 
do país para que a Dilma não tenha dú-
vida do tamanho da nossa luta. A nossa 
greve tem que crescer ainda mais, va-
mos deixar claro para Dilma que não 
vamos aceitar mais essa situação, não 
vamos pagar a conta do ajuste fiscal. 
Respeite nosso direito a reposição das 
perdas”, declarou Inês.

Estavam presentes no Grande Ato 
da Paulista a JT e JF São Bernardo do 
Campo, JF Campinas, JT Osasco, JT 
Cotia, JT Zona Sul, JT Guarulhos, JT 
Mogi das Cruzes, JT Poá, JT Jandira, JF 
Taubaté, JT Itapecerica da Serra, JT Ri-
beirão Pires, JT Mauá, JF Marília, TRE 
– CAPITAL, JT Barra Funda, Execu-
ções Fiscais, TRF 3ª, JT São Vicente, JT 
Guarujá, JT Praia Grande, JT Cubatão, 
JF Santos, JT Santos, JF Presidente Pru-
dente, JF São José do Rio Preto.

A próxima assembleia geral acontecerá 
na quarta-feira, dia 15, às 14h, no Fórum 
Trabalhista Ruy Barbosa.

Servidores mostram força da greve em 
São Paulo e tomam a Paulista

Milhares de trabalhadores fizeram passeata para exigir que Dilma Rousseff (PT) sancione o PLC 28

O Comando Nacional de Greve se 
reuniu em Brasília, nesta terça-feira, 
dia 7, para avaliar o andamento da 
greve em todo o país, e as noticias tra-
zidas dos estados demonstram que 
os servidores continuam na luta e 
fortaleceram a greve em todo o Brasil 
pela sanção do PLC 28/2015. 

Deliberações do Comando:
- Produção de material para divul-

gação na mídia, rebatendo ataques 
do governo;

- Enfrentamento à resolução 188 do 
Conselho da Justiça Federal, que dis-

ciplina as atividades de greve na Jus-
tiça Federal;

- Pressionar pela montagem da 
Comissão de Parlamentares, com de-
putados federais e senadores para 
buscar diálogo com a presidente da 
República pela sanção dos projetos 
28 e 41, de 2015

- Organizar as listas de apoio à san-
ção do projeto; 

- Fazer contato com a OAB nacional 
e outras associações de classe pedin-
do apoio à sanção do PLC 28/2015;

- Realização de nova reunião am-
pliada com data a definir.

Greve se fortalece em todo o país,
avalia Comando Nacional

Estadual
8.07  – Arrastões nos locais de trabalho
8.07 - 12h - Ato pela sanção do PLC 28 /2015 na JF Santos
8.07 – 15h – Reunião do Comando Estadual de Greve 
15.07 – 14h – Assembleia Geral no Fórum Barra Funda

14.07 – 10h - Reunião do Comando Nacional de Greve – Fenajufe
16.07 – 10h - Reunião do Comando Nacional de Greve – Fenajufe
16.07 - 14h  – Ato Nacional – #SancionaDilma – Praça dos Três Poderes 
20 e 21.07 – Apagão Nacional

Nacional
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Grande Ato pela Sanção do PLC 
28 reuniu milhares na Avenida 

Paulista, nesta terça-feira, 
dia 7. Nem a constante chuva 
afugentou os servidores, que 

lutam pela recomposição salarial


