
A frente do maior Tribunal Re-
gional Eleitoral do país foi 
tomada por servidores do 
Judiciário, em greve desde 

o dia 08 de agosto. Em assembleia 
eles decidiram: a greve continua!

Sob o lema de que “sem nego-
ciação, não haverá eleição”, mais 
de 600 servidores, de fóruns, tri-
bunais e cartórios eleitorais da ca-
pital, Baixada Santista, ABC, Gran-
de São Paulo e Interior, garantiram 
que vão intensificar a mobilização.  

A greve cresce
Em sua primeira semana, a gre-

ve se espalha com força em vá-
rios locais. Na JT/Barra Funda, os 
servidores avaliam que esta é a 
maior greve da história do pré-
dio. Na Justiça Eleitoral, sistemas 
e simulações para as eleições não 
estão sendo realizados devido a 
forte adesão. Na Justiça Federal, 
a greve cresce na capital nos fó-
runs da primeira instância. 

Há greve também em Barueri, 
Cotia, Diadema, Ferraz de Vascon-
celos, Guarulhos, Itapecerica da Ser-
ra, Poá, Ribeirão Pires, Praia Grande, 
São Vicente, Santos e Araraquara. 

Atos
Na sexta-feira (17), os servidores 

da JT/Barra Funda realizam um 
ato na entrada do fórum: “O quin-
tal da Dilma: Constituição na bra-
sa”. A atividade criticará o governo 
Dilma pela violação da Constitui-
ção ao não respeitar a data-base. 
Todos estão convocados.

Na JT/ Barra Funda, hoje tem 
leitura do manifesto dos diretores 
das secretarias em apoio à paralisa-
ção. Na próxima terça-feira (21/08), 
os servidores doarão sangue como 
forma de protesto, o objetivo é que 
ocorra o 1º  dia de “Apagão” no Fó-
rum Ruy Barbosa. 

 Na Baixada Santista, também 
hoje, os servidores realizam mais 
um ato unificado com outras ca-

tegorias. O ato começa em frente 
à JF de Santos e segue pelas ruas 
denunciando a intransigência do 
governo Dilma.

Joca Duarte 

Próximas tarefas do 
movimento grevista

21/08: 1º dia do “Apagão” no 
Judiciário com doação de san-
gue

22/08: Assembleia Estadual 
em frente a JT/Barra Funda, às 
14h

23/08: Ato na entrada do 
TRE, às 11h

Quadro Nacional
Estão em greve: São Paulo, 

Distrito Federal, Mato Gros-
so, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Bahia. Na próxima 
semana aderem Minas Gerais, 
Alagoas e Piauí. Os demais 
estados já estão com assem-
bleias marcadas. 

15/08/12 - Em assembleia no TRE-SP servidores aprovam continuidade da greve

Próxima assembleia estadual será na JT/Barra Funda, dia 22 de agosto, 14h. Participe! 

Greve continua, 
decide assembleia
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A greve do funcionalismo 
ganhou um importante 
reforço nesta quarta-

-feira (15). Os servidores do 
Ministério Público da União 
de São Paulo também entra-
ram em greve contra o con-
gelamento salarial.

A adesão foi celebrada em 
frente ao TRF-3, na Av. Pau-
lista, na tarde de ontem com 
outras categorias: Advocacia 
Geral da União, delegados 
da Polícia Federal, Peritos da 
Receita Federal e Judiciário 
Federal.

Apesar de nem todas es-
tarem em greve, percebe-se 
que a revolta dos servidores 
é grande e está crescendo. 
Na manifestação, que saiu 
em passeata pela Av. Paulis-
ta, os servidores mostraram 
que pretendem responder a 
postura intransigente e tru-
culenta de Dilma Rousseff 

com muita união.
“Temos a necessidade de 

estarmos juntos, porque en-
frentamos um inimigo podero-
so, que nunca se mostrou tão 
intransigente quanto hoje”, 
disse Osvaldo Martins, ser-
vidor da Receita Federal, que 
está em operação padrão des-
de 18 de junho. 

Luta pela 
democracia

“Estamos lutando também 
por democracia, pelo direito 
de greve dos trabalhadores, 
esse direito que foi conquis-
tado na luta contra a ditadura. 
Dilma trai os seus ideais ao 
reprimir uma greve legitima”, 
disse Sérgio Taboada, do 
MPU.

Na mesma linha, três servi-
dores da AGU disseram que 
a onda de greves que toma 
o país é um movimento em 

defesa do Estado brasileiro e 
pelo fortalecimento de suas 
instituições. Eles criticaram a 
forma como a Advocacia Ge-
ral da União tem sido usada 
para reprimir a luta dos traba-
lhadores e criticaram o decreto 
7777/12.

Unidade na luta
Diretora licenciada da 

Fenajufe, Ana Luiza Figuei-
redo Gomes destacou: “Só 
vamos conquistar se esti-

vermos unidos, e a tática 
de Dilma vai ser nos dividir. 
Não podemos cair nessa 
política”.

Para Erlon Sampaio, dire-
tor do Sintrajud, a unidade 
dos servidores é funda-
mental para enfrentar a 
intransigência do governo. 
“Ninguém aqui depende 
de mensalão. Somos traba-
lhadores honrados que rei-
vindicam apenas a revisão 
salarial”, disse.

MPU entra em greve e fortalece a luta contra o 
congelamento salarial
Adesão acontece em dia de ato conjunto em frente ao TRF-3. Além do Judiciário e MPU, manifestação 
reuniu AGU, Polícia Federal e Receita Federal

Jesus Carlos

Mais um ato unificado dos servi-
dores em greve em São Paulo 
foi realizado ontem em frente 

ao TRE-SP. 
A atividade aconteceu no mesmo dia 

em que milhares de servidores marcha-
ram em Brasília, exigindo fim a mesa de 
‘enrolação’ do governo. Em São Paulo, 
as falas manifestaram indignação com a 
intransigência do governo.

“Quando o governo ataca os servi-
dores públicos, ele ataca a população 
mais pobre que depende da educação, 
da previdência, do Poder Judiciário e 
de tantas outras categorias que es-
tão em greve neste momento lutando 
contra o sucateamento dos serviços 

públicos”, disse o servidor do INSS, 
Filipe Alves, cuja categoria paralisou 
por 24h hoje.

Não faltaram críticas ao “Mensalão” 
ao desvio de dinheiro público que to-
mou conta do governo do PT. “Mesmo 
que o Supremo absolva o Zé Dirceu, 
ele já está condenado pelos servidores 
públicos. Nós sabemos que se falta di-
nheiro para nós, é porque o governo 
garante o pagamento da dívida públi-
ca. Se não há recursos é por que eles 
tratam a coisa pública a partir de seus 
interesses particulares”, criticou Carlos 
Daniel, dirigente do Sindsef-SP.

A unidade dos servidores públicos 
contra a intransigência do gover-

no Dilma é considerada uma vitória. 
Servidores estão parando o país para 
exigir que o governo negocie. “Já é a 
maior greve do funcionalismo desde 
2003”, destacou Inês Leal de Castro, 
diretora do Sintrajud. 

Assim como vários setores do 
funcionalismo que estão parando 
rodovias, portos, aeroportos, en-
tre outros serviços, os servidores 
do Judiciário ameaçam não realizar 
as eleições municipais. Trata-se de 
uma resposta a intransigência do 
governo Dilma.

Ao finalizar o ato, os servidores en-
grossaram a palavra de ordem: “servi-
dor na rua, Dilma a culpa é sua!”.

Em SP e em Brasília servidores ocupam ruas e exigem o 
fim do congelamento salarial
A greve dos servidores públicos e a construção de atos unificados tomam conta do país

15/08/12 - Em frente ao TRF servidores fazem ato conjunto. 
No mesmo dia funcionalismo também realizou ato em frente a TRE-SP


