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19/08, 14h - ATO E VIGÍLIA NO FÓRUM PEDRO LESSA - Av. Paulista

DERRUBADA DO VETO 

A PRESSÃO
CONTINUA!
Em SP, servidores ocupam a Paulista;
em Brasília, se concentram em frente 
ao Congresso pelo PLC 28/2015

J. Duran Machfee

Agenda Nacional

19/08 - 10h – Ato dos servidores em frente ao Congresso Nacional;

19/8 – 16h - Reunião do Comando Nacional de Greve, na sede da Fenajufe em Brasília;

25/08 – 10h - Reunião do Fórum das Entidades dos Servidores Públicos Federais;

27/08 - Marcha Unificada dos Servidores Públicos Federais à Brasília;

Agenda Estadual

19/08 – 14h - Grande ato e vigília no Fórum Pedro Lessa pela derrubada do veto ao PLC 28;

19 e 20/08 – Apagão total;

24/08 – 11h – Reunião do Comando Estadual de Greve, no Fórum Trabalhista Ruy Barbosa;

24/08 – 14h – Assembleia Geral, no Fórum Trabalhista Ruy Barbosa.

ApagãoTOTAL

19 e 20



Fortaleça a luta dos servidores:
DOE PARA O FUNDO DE GREVE
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Contra o veto, servidores ocupam a Paulista
Trabalhadores fazem ato e vigília para acompanhar a sessão do Congresso Nacional nesta quarta-feira, 19, no Fórum Pedro Lessa

J. Duran Machfee

Milhares de servidores do Judiciário 
Federal e do MPU, de todas as regiões do 
país, ‘cercaram’ o Congresso Nacional, ao 
longo da tarde e início da noite desta ter-
ça-feira (18), para exigir a derrubada do 
veto da presidente Dilma Rousseff ao re-
ajuste salarial do setor, o PLC 28. Foi uma 
longa jornada, daquelas que têm lugar re-
servado na história das lutas da categoria.  

Dentro e fora do Congresso, ape-
sar das barreiras ao acesso ao local, os 
trabalhadores pressionaram os parla-
mentares a incluir o veto na pauta da 
sessão conjunta da Câmara e do Senado 
convocada para esta quarta-feira (19). 
O presidente do Congresso, Renan Ca-
lheiros (PMDB-AL), não cumpriu a 
promessa que fizera aos servidores em 
Maceió (AL), quando afirmou que co-
locaria o veto em pauta dentro dos 30 
dias regimentais, após os quais a maté-
ria passa a trancar a pauta do plenário.

Ao longo do dia, circulou a informação 
de que o governo e o Supremo Tribunal 
Federal (STF) articulavam uma votação 
relâmpago do projeto enviado pelo minis-
tro Ricardo Lewandowski ao legislativo 
à revelia dos servidores. A um grupo de 
servidores que o interpelou, o presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
disse que isso não ocorreria enquanto o 
veto não fosse apreciado. Na reunião de 
líderes, parlamentares da oposição teriam 
tentado incluir o veto na pauta, mas a 
base governista impediu.

Por Hélcio Duarte Filho

Servidores ouvidos pela reportagem 
avaliaram que o protesto desta terça su-
perou em público o do dia 21 de julho, 
quando a presidente Dilma vetou o PLC 
28. Chamava a atenção, ainda, a deter-
minação dos manifestantes em lutar pela 
derrubada do veto. “Foi um ato grande 
e animado, a categoria demonstra muita 
força e disposição para enfrentar o veto de 
Dilma e a traição de Lewandowski”, disse 
Frederico Barboza, servidor da Justiça 
Eleitoral da Bahia e dirigente do sindicato 
da categoria no estado (Sindjufe-BA). 

“Traidor”
Aos gritos de “traidor”, aliás, foi como 

o presidente do Supremo foi recebido 
no aeroporto de Brasília por servidores 
nesta terça-feira, após ter sido abordado 
dentro do voo por trabalhadores do Ju-
diciário que se deslocavam do interior de 
São Paulo para a manifestação. “Foi um 
grande ato de uma luta que vai continu-

ar: vamos aguardar a votação em greve 
e pressionar os parlamentares para vota-
rem o mais breve possível”, disse Ronald 
Fumagali, servidor do TRT-15.

Pressão continua
O protesto prosseguirá nesta quar-

ta-feira, 19, com nova manifestação em 
frente ao Congresso. A maioria das ca-
ravanas permanece em Brasília. Os ser-
vidores parecem decididos a não aceitar 
o projeto que Lewandowski tenta impor 
em parceria com o governo. A paciência 
com quem há seis anos promete solu-
ções futuras e agora ignora a vontade dos 
servidores se esgotou. “Não aceitamos 
migalhas e rebaixamento de salários, são 
nove anos [de perdas salariais]. A catego-
ria está indignada e com sede de derru-
bar o veto”, disse Cleber Aguiar, servidor 
do TRF em São Paulo e dirigente da fe-
deração nacional (Fenajufe) e do sindi-
cato paulista (Sintrajud-SP).

VÍTIMAS DA DITADURA 
EXIGEM JUSTIÇA

Cerca de 2 mil servidores públicos federais tomaram a Paulista pela reposição salarial, nesta terça-feria, 18

É forte a pressão que servidores do Judiciário Federal fazem em Brasília para derrubar o veto ao PLC 28

Servidores cercam Congresso para derrubar veto
Renan não cumpre promessa de pautar o veto ao PLC 28; pressão da categoria  continua nessa quarta (19)

Servidores do Judiciário Federal to-
maram a Avenida Paulista na tarde 
desta terça-feira, 18, para exigir a der-
rubada do veto ao PLC 28. Os traba-
lhadores do Ibama, UFABC, Unicamp, 
Unifesp, INSS, General Motors, Uni-
camp, MPU e Iphen também partici-
param da manifestação para lutar con-
tra o ajuste fiscal de Dilma Rousseff 
(PT) e por reposição salarial.

Os servidores saíram do Fórum Pedro 
Lessa e fizeram caminhada pela Paulista. 
Na frente do escritório da Presidência da 
República eles puxaram uma vaia para o 
governo federal. “Vamos vaiar este go-
verno que quer manter nossos salários 
congelados; eles querem jogar a conta do 
ajuste fiscal nas nossas costas, enquanto 
os empresários e banqueiros continuam 
lucrando, mas não vamos permitir”, de-
clarou a servidora do TRE e diretora do 
Sintrajud Raquel Morel.

O servidor do TRF Gilberto Terra 
lembrou a indignação dos servido-
res do Judiciário diante da “proposta” 
apresentada pelo Diretor Geral do STF, 
Amarildo Vieira, em contraposição ao 
PLC 28, que prevê reajuste que impac-
ta em 23,5% na folha de pagamento do 
Judiciário Federal, ao longo de 4 anos. 
“O presidente do STF, Lewandowski, ao 
invés de defender os servidores do judi-
ciário, nos traiu, se aninhou ao projeto 

de ajuste fiscal do governo e aplicou essa 
proposta indecente”, afirmou.

Os manifestantes repudiaram a políti-
ca de ajuste fiscal e arrocho salarial que 
vem sendo aplicada pelo governo Dilma. 
“Nos últimos anos o governo federal deu 
bilhões em isenção de impostos para os 
empresários e montadores, agora estes 
bilhões estão faltando para o reajuste dos 
servidores públicos e os trabalhadores da 
iniciativa privada estão sendo demitidos. 
Os trabalhadores não têm que pagar pela 
crise, este ajuste fiscal não é nosso, temos 
que fortalecer as greves em todo o país”, 
declarou Luiz Carlos Prates, o Mancha, 
da CSP Conlutas e do Sindicato dos Me-
talúrgicos de São José dos Campos.

Sérgio Taboada, servidor do MPU, 
lembrou a importância de realizar um 
ato em conjunto no momento em que o 
governo se nega a negociar a reposição 
salarial dos servidores públicos federais. 
“Aqui não estamos divididos entre me-
talúrgicos e servidores públicos, somos 
todos trabalhadores em luta contra a po-
lítica de ajuste fiscal do governo Dilma 
Rousseff”, ressaltou.

Estão em greve os servidores do INSS, 
do Ministério do Trabalho, do Incra, do 
Iphen, além dos docentes e técnicos dos 
Institutos Federais de Ensino Superior. 
Os servidores realizam uma Marcha Na-
cional em Brasília no dia 27 de agosto.

Momento Decisivo
Em Brasília, os servidores do Judiciário 

também fazem pressão para derrubar o 
veto ao PLC 28, que recompõe os salários 
da categoria. Durante todo o dia, eles se 
reuniram em manifestação pela derru-
bada do veto em frente ao Congresso e 
abordaram parlamentares.

Mas continua indefinida a situação da 
inclusão do veto 26, relativo ao projeto 
salarial do Judiciário Federal, na pauta 
da sessão do Congresso convocada para 
a manhã desta quarta-feira, 19.

O governo se movimenta para tentar 
barrar a votação do veto ao PLC 28. No 
entanto, a categoria não baixa a cabeça e 
reúne milhares em Brasília e nos estados 
para pressionar e garantir a inclusão do 
veto 26 na pauta. 

Por isso, nesta quarta-feira, 19, os ser-
vidores farão novos protestos em Brasília 
durante a realização da sessão do Con-
gresso Nacional. Aqui em São Paulo, os 
servidores realizarão ato e vigília, com 
concentração em frente ao Fórum Pedro 
Lessa, às 14hs.

Valcir A
raújo

O Comitê Paulista pela Memória, Verdade e Jus-
tiça realizará no dia 24 de agosto, às 19h, um en-
contro de convidadas e convidados para falar sobre 
as atrocidades praticadas contra trabalhadores, 
estudantes e presos políticos durante a ditadura 
militar e o aniversário de 36 anos da Lei da anistia.

O encontro será realizado no sindicato dos jor-
nalistas, na rua Rego Freitas, 530, no bairro Con-
solação, e faz parte da semana de debates sobre. 

Outras manifestações e encontros estão progra-
mados para serem realizadas em vários estados 
do Brasil entre os dias 24 e 28.

No dia 26 de agosto, um ato no Congresso Na-
cional vai exigir a punição dos mandantes e res-
ponsáveis pelos crimes da ditadura civil-militar. 
Haverá ainda uma manifestação no STF. 

Essa iniciativa é do Fórum de Trabalhadores e 
Trabalhadoras por Verdade, Justiça e Reparação e 
da Plenária de Anistiandos do Estado de São Pau-
lo, marcando o aniversário de 36 anos da Lei da 
Anistia e 14 anos da Comissão de Anistia.

O movimento exige que o STF julgue proceden-
te a ADPF 320, para punir os responsáveis pelos 
crimes da ditadura. Além de a Lei da Anistia servir 
atualmente para impedir o julgamento desses cri-
minosos, há muitas críticas ao funcionamento da 
Comissão de Anistia.


