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Boletim do Judiciário

Fortalecer a greve para 
“apagar” a Justiça Eleitoral

Hoje, cada servidor em greve deve ajudar no arrastão de convencimento

Na segunda-feira (02), todos à porta do TRE, na Francisca Miquelina

29/06
17h: Reunião do Co-

mando de Greve, na sede 
do Sintrajud (Rua An-
tonio de Godoy, 88, 15ª 
andar, próximo ao metro 
São Bento).

02/07 
12h: Festa Julina, em 

frente do T.R.E (Rua 
Francisca Miquelina, 
123, Bela Vista), os servi-
dores podem trazer um 
prato tradicional e vir a 
caráter. 

15h: Assembleia Esta-
dual, em frente ao car-
tório da 1º Zona Eleito-
ral (Avenida Brigadeiro 
Luís Antônio, 453, Bela 
Vista, próximo ao metrô 
Anhangabaú).

Convoque os colegas, 
organize sua caravana e 

participe!

Começou nesta quinta-feira (28) 
a greve por tempo indetermi-
nado para aprovação do PCS. 

Na assembleia em frente ao Tribunal 
Regional eleitoral (TRE), na Francisca 
Miquelina, os servidores saíram com 
a certeza de que este é o momento 
certo de cruzar os braços e que é pre-
ciso aumentar a mobilização.

Na avaliação do comando de greve 
há dois elementos que podem ser de-
cisivos para por fim à política de con-
gelamento salarial do governo Dilma.

Calendário eleitoral
O primeiro é a inscrição de candida-

tos, entre 1 e 5 de julho, marcando o iní-
cio do calendário eleitoral. Pela decisão 
da assembleia, os servidores devem cen-
trar forças no TRE, para inviabilizar essa 
primeira etapa e colocar pressão sobre a 
cúpula do poder Judiciário.

Para isso, entretanto, é fundamental 
que os servidores dos prédios da capital e 
também do interior se dirijam à porta do 
TRE, para ajudar os colegas.

Por isso, nesta sexta-feira (29), aque-
les que já estão em greve devem passar 
em seus respectivos prédios, fazendo os 
“arrastões de convencimento”. Falando 
sobre a necessidade e importância de 
aderir à greve neste momento. A orien-
tação do Comando de Greve é que todos 
estejam na porta do TRE na segunda-
-feira (02). Ver mais no quadro ao lado.

Greve em todo o 
funcionalismo

O segundo elemento para que a ca-

tegoria construa uma forte greve nes-
te momento é a mobilização de diver-
sos setores do funcionalismo público 
federal. 

Na assembleia desta tarde, o servi-
dor do INSS Felipe Alves, que é di-
retor do Sinsprev-SP, anunciou que a 
categoria da qual faz parte iniciou sua 
greve, “contra o arrocho salarial do 
governo Dilma”.

Ele denunciou o recente pacote de 
incentivos fiscais às empresas no va-
lor de R$ 8 bilhões e os 10 bilhões de 
dólares que serão destinados ao FMI, 
para salvaguardar bancos europeus. 
Ele ressaltou que o FMI e outras insti-
tuições impõem a retirada de direitos 
dos servidores públicos em vários pa-
íses do velho continente.

O sindicalista aponta como cami-
nho para vencer a política do governo 
Dilma a unidade entre os servidores: 
“A única forma de romper essa bar-
reira é a mais sólida unidade entre o 
funcionalismo”.

Chega de enrolação
A mobilização desta semana tem 

que ter força suficiente para fazer a 
cúpula do Poder Judiciário se mover. 
Para isso, precisa contar com a par-
ticipação de todos os servidores. Até 
agora, o presidente do STF, ministro 
Ayres Britto, não demonstrou ne-
nhum resultado concreto sobre as su-
postas negociações com o Executivo. 
A greve, portanto, tem o objetivo de 
pressionar a cúpula dos tribunais a se 
mover em defesa do PCS.

Agenda



O TRE de São Paulo é o maior do 
país. Uma forte paralisação ali certa-
mente vai ser espalhar para os outros 
estados, contagiando os servidores de 
norte a sul do Brasil.

Neste primeiro dia de paralisação, 
tivemos uma boa adesão no TRE-SP. 
A assembleia contou com forte pre-
sença de servidores da Justiça Elei-
toral, tanto do prédio da Francisca 
Miquelina quanto da Dr. Falcão. Uma 
estimativa inicial deu conta que mais 
de 80% do prédio paralisaram as suas 
atividades.
TSE

Outra notícia boa foi a paralisação 
de 48 horas no Tribunal Superior 
Eleitoral, promovida pelos servidores 
de Brasília nesta semana. Conforme 
divulgamos no boletim de ontem, o 
servidor de Brasília Junior Alves, que 
integra o movimento Renova Sindjus, 

informou que a adesão no dia 26 foi o 
suficiente para que os certificados de 
urnas não fossem emitidos.

A mobilização em Brasília ganha 
peso e os servidores mostram sua dis-
posição de luta para iniciar a greve 
por tempo indeterminado já.

Agora, vamos centrar forças nos 
TRE para promover o apagão na Jus-
tiça Eleitoral, entre os dias 01 e 05 de 
julho. Para isso, cada servidor é cha-
mado a assumir parte das tarefas de 
organização desta mobilização.
Paralisação na JF é 
fundamental

Um candidato que tenha algum 
homônimo precisará ir até a Justiça 
Federal para certificar a sua identida-
de. Esse é mais um motivo para que 
os servidores dos demais segmentos 
do Judiciário, sobretudo da Justiça 
Federal entrem na greve.

Iniciada a greve por tempo 
indeterminado, a partir do 
dia 28 de junho, o Coman-

do de Greve de São Paulo vai se 
reunir nesta sexta-feira (29), a 
partir das 17h, na sede do Sin-
trajud (Rua Antonio de Godoy, 
nº 88, 15ª andar, próximo ao 
metrô São Bento), para orga-
nizar a paralisação em todos os 
locais de trabalho.

Todos os servidores, seja da 
Capital, da Baixada Santista, 
Grande SP, ABD, Vale do Pa-
raíba e do Interior, estão sendo 
chamados a construir a greve 
que já é nacional, para por fim 
aos seis anos de congelamento 
salarial. Participem!

Reunião do 
Comando de 
Greve, sexta (29), 
17h, no Sintrajud

Nesta semana, apagão na 
Justiça Eleitoral!

“Greve geral, no serviço público 
federal”. Essa palavra de ordem foi 
entoada por centenas de servidores 
federais em frente ao Banco Central, 
na Av. Paulista, no final da manhã de 
quinta-feira (28).

Professores e estudantes universitá-
rios, técnicos administrativos, servidores 
do Banco Central e do Judiciário, CVM, 
Susepe, entre outras categorias, reafir-
maram a necessidade de unidade entre o 
funcionalismo, para vencer a política de 
reajuste zero do governo Dilma.

A manifestação começou no vão do 
MASP, com grande presença de do-
centes e técnicos administrativos das 
universidades federais, já em greve, e 
estudantes, que também cruzaram os 
braços em solidariedade.

A passeata passou em frente ao fó-
rum Pedro Lessa, onde ganhou a ade-

são dos servidores do prédio, que ini-
ciaram uma greve nesta quinta-feira. 
Depois, parou em frente ao Banco 
Central, onde os servidores do prédio 
realizavam 24 horas de paralisação, 
também por reajuste salarial.

O que há de comum entre essas cate-
gorias? A política de arrocho salarial e 
sucateamento do serviço público aplica-
da pelo governo Dilma.

Atualmente o Planalto tem “o menor 
gasto com os servidores públicos federais 
em 17 anos”, denunciou Wagner Gomes, 
diretor do Sindcvm. Enquanto congela 
os salários do funcionalismo, Dilma já 
entregou “R$ 68 bilhões às montadoras e 
R$ 115 bilhões aos bancos”, disse. 

Não é para menos que várias cate-
gorias estão em greve, ou construindo 
suas mobilizações: INCRA, Ministé-
rio do Trabalho, Itamaraty, servidores 

da saúde e previdência, entre outros.
Em nome dos servidores do Judi-

ciário Federal, Ana Luzia Figueiredo 
Gomes, diretora licenciada da Fenaju-
fe, destacou que a categoria inicia mais 
uma greve por revisão salarial, tam-
bém por reajuste salarial. “O governo 
tem o objetivo de privatizar o serviço 
público para salvar o sistema capitalis-
ta em crise. Quer transformar saúde, 
educação em mercadoria”, afirmou.

“Essa é uma política de Estado, que 
foi aplicada por FHC, Lula e agora Dil-
ma. Para enfrentá-la é preciso unificar 
a luta de todos os servidores. Essa é a 
única possibilidade de derrotarmos o 
congelamento salarial! Em defesa dos 
salários e de um serviço público de 
qualidade o caminho é esse: vamos à 
greve de todos os servidores públicos 
federais”.

Servidores fazem ato conjunto na Av. Paulista e 
avisam: “Greve geral, no serviço público federal”
“Em defesa dos salários e de um serviço público de qualidade o caminho é a greve unificada”, diz servidora 
em manifestação que contou com presença de estudantes também paralisados


