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SERVIDORES DECIDEM:

PELA SANÇÃO
GREVE TOTAL

3º GRANDE ATO #PLC28SancionaDilma
Dia 21- às 14h - Av. Paulista - Concentração no Fórum Cível Pedro Lessa



16 de julho – 13h – Assembleia setorial, no Fórum Ruy Barbosa (Barra Funda);

16 de julho – 16h – Reunião do Comando Estadual de Greve, no Fórum Pedro Lessa;

16 e 17 de julho – Inscrições para Caravana a Brasília;

20 de julho  - 14h – Ato no TRT Consolação; 

21 de julho  - 14h – 3º Grande Ato #PLC28SancionaDilma, na 
Avenida Paulista,  com concentração no Fórum Pedro Lessa;
23 de julho - 14h - Assembleia Geral no Fórum Ruy Barbosa

Agenda Estadual

16 de julho -  Reunião do Comando Nacional de Greve na Fenajufe;

16 de julho - 15h – Ato em frente ao STF; 

20 e 21 de julho – Greve total nos estados, com vigília na noite do dia 21;

20 a 22 de julho - Caravanas a Brasília, com ato e realização de vigília na noite do dia 21;

22 de julho – 9h – Participação na marcha dos Servidores Públicos Federais;

22 de julho – 14h – Reunião do Comando Nacional de Greve para avaliar os  
                                          desdobramentos da sanção ou veto;

23 de julho – Assembleias nos estados para avaliar a greve a partir da indicação 
                             do Comando Nacional de Greve. 

Agenda nacional para manutenção e fortalecimento da greve

20 e 21 de julho 

Greve
Total
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O Sintrajud está organizan-
do uma caravana a Brasília para 
participação dos servidores nos 
atos e vigílias organizadas pela 
Fenajufe, no período de 20 a 22 
de julho.

As inscrições se encerram na 
sexta-feira, dia 17, às 16h. Os 
interessados devem encaminhar 
e-mail para luci@sintrajud.org.br 
ou ligar para o sindicato no nú-
mero (11) 3222-5833.

Sintrajud faz caravana para Brasília
Servidores participarão de atos e vigílias programadas para o 

período de 20 a 22 de julho

Servidores do Judiciário Federal 
de Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul e Paraná receberam a presidente 
Dilma Rousseff (PT) com um forte 
protesto na inauguração da Ponte 
Anita Garibaldi, em Laguna (SC), 
na manhã desta quarta-feira, 15.

De acordo com o sindicato de 
Santa Catarina, durante todo o 
discurso, Dilma foi “acompanha-
da” pelo apitaço de servidores dos 

três estados, que chegaram ao lo-
cal no início da manhã para a ma-
nifestação batizada de “PLC 28, 
Sanciona, Dilma!”.

Na mesma solenidade, Dilma 
também enfrentou vaias e protes-
tos de trabalhadores dos Correios, 
que pediram a realização de con-
curso público, e de policiais rodo-
viários federais, que exigiram va-
lorização profissional.

Dilma enfrenta apitaço em SC
Servidores de três estados protestaram em defesa do PLC 28

durante inauguração de ponte

Servidores do Judiciário Federal de-
cidiram: a greve continua até a vitória! 
A assembleia da categoria aconteceu 
na tarde desta quarta-feira, dia 15, no 
Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, na 
Barra Funda, e contou com a partici-
pação de trabalhadores de todo o esta-
do de São Paulo.

Em greve há mais de um mês, os ser-
vidores aumentam a mobilização e 
pressionam ainda mais para que Dilma 
Rousseff (PT) sancione o PLC 28/2015, 
aprovado no Senado no último dia 30. 
Durante a assembleia, os servidores res-
saltaram a necessidade de fortalecer ain-
da mais a greve nos locais de trabalho. 

“Apesar do governo e da mídia, nossa 
greve continua crescendo, mas precisa-
mos aumentar ainda mais para garantir 
a sanção do projeto. O jogo ainda está 
aberto; a sanção vai depender da nossa 
atitude e luta nos próximos dias. Se esti-
vesse fácil para Dilma, ela já teria vetado. 
A nossa pressão está fazendo ela vacilar 
e não vetar, e é a nossa pressão que pode 
fazer ela sancionar”, afirma a diretora do 
sindicato Inês Leal.    

Para a servidora da Justiça Federal de 
Caraguatatuba, Fausta Fernandes, não 
há justificativa legal para o veto. “Não 
tem motivo para o nosso projeto ser ve-
tado; ele está completamente dentro da 
legalidade, não tem vício de iniciativa 

ou de vínculo, nem compromete o or-
çamento do Judiciário; portanto, não há 
justificativa para o veto”, ressalta.

Na segunda-feira, dia 13, o minis-
tro do Planejamento, Nelson Barbosa, 
voltou a bater na falsa tecla do reajuste 
de 70% e sugeriu que se pensasse em 
índices mais “condizentes com a reali-
dade fiscal”, chegando a falar em 16%. 
“O governo vai perdoar mais de R$ 4 
bilhões de dívida dos times de futebol 
e diz que não tem dinheiro para nos-
sa reposição. É esse o ajuste que eles 
querem que a gente pague”, ressalta o 
diretor de base Milton Cordoni, da JF 
Alameda Rio Branco.

Os trabalhadores lembraram ainda 
que aguardam a reposição salarial há 
nove anos.  “Nós fazemos o Judiciário 
andar e temos o direito à nossa recom-
posição salarial. Nossa proposta já está 
dada: queremos o PLC 28, já”, declara o 
diretor do Sindicato Ely Veríssimo.

Após a assembleia, os servidores fi-
zeram passeata pela avenida Marquês 
de  São  Vicente,  no  Segundo Ato 
#PLC2h8SancionaDilma.

Calendário de atividades
A presidente da República tem até a 

terça-feira, dia 21, para sancionar o pro-
jeto. Até lá, várias atividades serão rea-
lizadas para intensificar a greve. Estão 

Em assembleia, servidores decidem 
manter greve pela sanção

Categoria vai realizar manifestações nos dias 20 e 21 para aumentar a pressão pela sanção

programadas manifestações na Conso-
lação, Avenida Paulista e em Brasília. 
“Semana que vem é crucial para a pres-
são tanto aqui em São Paulo quanto em 
Brasília. Temos que lotar a Consolação 
e a Paulista na segunda e terça-feira. Em 
Brasília, temos que levar uma caravana 
forte”, finaliza o servidor da Justiça Tra-
balhista Henrique Sales.

O Sindicato vai levar uma caravana 
de servidores para participar da mani-
festação em Brasília. Os trabalhadores 
partem no domingo, dia 19, e ficam em 

Brasília até o dia 22, quando participam 
do ato unificado dos servidores públi-
cos federais. “O governo quer nos isolar 
e colocar as outras categorias contra a 
gente, mas temos que sair do isolamen-
to, por isso é importante estar no dia 22, 
mostrar para Dilma que se ela vetar vai 
ter que enfrentar não só o Judiciário, 
mas todos os servidores públicos fede-
rais”, destaca Ana Luiza Figueiredo.

A próxima assembleia acontece na 
quinta-feira, dia 23, no Fórum Trabalhis-
ta Ruy Barbosa, na Barra Funda, às 14h. 

Índio Reis

Servidores lotaram Fórum da Barra Funda e depois fizeram passeata nesta quarta-feira, dia 15


