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Rumo à aprovação do PLC 28 
29 E 30 DE JUNHO

VAMOS PARAR A 
JUSTIÇA ELEITORAL

Mais de 4 mil servidores tomaram a Paulista



Para pressionar e garantir a apro-
vação do Projeto na íntegra, pautado 
para apreciação no Senado, no dia 
30, os servidores da justiça eleitoral 
vão paralisar completamente as ati-
vidades nos dias 29 e 30 de junho. 

No interior, os servidores dos car-
tórios eleitorais já estão organizan-
do a paralisação para o dia 30.

Na capital, nesta quinta-feira, dia 
25, servidores de várias secretarias, 
coordenações e setores participaram 
do arrastão nos prédios sede dos tri-
bunais Miquelina, Brigadeiro. Nesta 
sexta-feira, dia 26,  será feito arrastão 
no prédio da dr. Falcão. 

A greve dos servidores do judici-
ário federal já toma conta de todo 
o país, é a maior greve dos últimos 
anos da categoria. Em todos os es-
tados da federação a categoria está 
mobilizada pela aprovação do PLC 
28/2015, que recompõe o salários, 
defasados há nove anos.

“Chegamos em 
um momento de-
cisivo da nossa luta 
pela recomposição 
do nosso salário. 
O governo conti-
nua intransigente 
e sem querer ne-
gociar com a nossa 
categoria, mas ago-
ra eles enfrentam 
uma das maiores greves da história”, 
afirma a diretora do Sindicato Raquel 
Morel Gonzaga. 

A Paulista Tremeu!
Na última quarta-feira, dia 24, os 

servidores realizaram uma assem-
bleia, seguida de passeata, na Ave-
nida Paulista, que reuniu mais de 4 
mil pessoas. 

Com tambores, triângulos, apitos e 
vuvuzelas, os servidores fizeram mui-
to barulho para chamar a atenção da 

população para a luta da categoria. 
“A manifestação de quarta-feira 

demonstrou a força do nosso movi-
mento. Precisamos parar completa-
mente nossas atividades nos dias 29 
e 30 para que o Governo, o Senado 
e o STF sintam que não podem con-
tinuar nos enrolando. É a força da 
nossa luta, da nossa greve e nossa 
mobilização que irá forçar a apro-
vação do PLC 28/2015 na íntegra”, 
finaliza o diretor do Sindicato Eli-
zaldo Veríssimo  (Ely).

Dias 29 e 30 vamos parar o TRE
Servidores preparam greve total para pressionar a aprovação do PLC 28
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