
Após 45 dias de paralisação, 
começam algumas movimentações 

em Brasília. Fortaleça a greve!
Ministro do STF diz que levará negativa de Dilma a seus pares, vice-líder do governo 
assume compromisso com trabalhadores, Valor Econômico diz que PMDB apóia PCS.
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Caê Batista

A força da greve 
está provocan-
do algumas 

movimentações em 
Brasília. Embora im-
portantes, elas são in-
suficientes. Por isso, a 
categoria precisa ter 
claro que fortalecer a 
paralisação neste mo-
mento é decisivo para 
que a luta pelo PCS te-
nha um desfecho favo-
rável aos servidores.

Nesta semana, a pri-
meira movimentação 
veio do vice-presidente 
do STF, ministro Ayres 
Brito. Segundo divul-
gou a agência Fenajufe 
de Notícias, no dia 07 
de novembro, última 
segunda-feira, Brito 
assumiu um compro-
misso junto a coorde-
nadores da Fenajufe de 
que conversaria com 
os demais Ministros do 
Supremo sobre a reite-
rada posição do gover-
no Dilma de reajuste 
zero para a categoria.

Na noite de terça-feira 
(08), foi a vez do líder do 
governo na Câmara, Gil-
mar Machado (PT-MG), 
assumir o compromisso 
de se empenhar para que 
seja fechado um acordo 
visando a aprovação do 
PCS ainda este ano.

Com bastante influ-
ência sobre a bancada 
petista e bom trânsito 
no Planalto, o deputado 
assumiu o compromisso 
perante os coordenado-
res da Fenajufe, em Bra-
sília. É necessário desta-
car, entretanto, que não 
é a primeira vez que um 
parlamentar assume 

algum tipo de compro-
misso com a categoria.

O maior exemplo 
foram as sucessivas 
manobras na Comis-
são de Finanças e Tri-
butação (CFT) para 
que o PL 6613/09 não 
fosse apreciado. O pre-
sidente da comissão, 
Claudio Puty (PT-BA) 
se “comprometeu” em 
buscar interlocuções 
junto ao Executivo e 
Judiciário para a apro-
vação do PCS. O que 
aconteceu, entretanto, 
desmascarou o papel 
que os parlamentares 
têm cumprido: enrolar 
a categoria para blin-
dar o governo Dilma.

No jornal Valor Eco-
nômico de terça-feira 
(08), uma reportagem 
assinada por João Villa-
verde e publicada na pá-
gina A8, tem o seguinte 
título: “Judiciário obtém 
apoio do PMDB para re-

ajuste salarial”.  A maté-
ria diz que o presidente 
do STF, ministro Cezar 
Peluso, articulou com o 
líder do PMDB na Câma-
ra, deputado Henrique 
Eduardo Laves (RN), re-
sultando num “provável” 
isolamento do PT, que, a 
mando de Dilma, tem 
atuado contra o reajuste 
da categoria.

Segundo diz o texto, 
na semana passada, “o 
líder do PMDB avisou 
às ministras da Casa 
Civil, Gleisi Hoffmann, 
e de Relações Institu-
cionais, Ideli Salvatti, 
que o governo prova-
velmente não conta-
ria com a bancada do 
PMDB caso precisasse 
“comprar uma briga” 
com o Judiciário”.

A opinião 
dos servidores

Em Brasília, aju-
dando nas tarefas de 

pressões sobre os par-
lamentares e mem-
bros dos tribunais 
superiores, o diretor 
do Sintrajud Adilson 
Rodrigues argumen-
ta que os servidores 
querem uma posição 
oficial do PMDB, que 
não seja filtrada pela 
imprensa comercial. 
Ainda na terça (08), 
data da publicação da 
reportagem, em Brasí-
lia, servidores de vários 
estados buscaram a li-
derança do partido do 
vice-presidente da Re-
pública, sem sucesso.

Se o PL 6613/09 
ainda obteve apoio 
necessário para a sua 
aprovação, o fato é que 
a força da greve colo-
cou o “PCS na ordem 
do dia”. “Com a força da 
mobilização nacional 
não há nenhum depu-
tado que esteja indife-
rente à nossa reivindi-

cação”, diz Adilson.
Isso não significa, 

contudo, que algo 
esteja resolvido. Pelo 
contrário. A disposição 
do governo é impedir 
qualquer reajuste. A 
mesma reportagem 
do Valor diz: “... a equi-
pe econômica, tendo 
o Tesouro Nacional à 
frente, se opõe “fron-
talmente” à medida 
(PCS) e vai pressionar”.

Ocorre que a movi-
mentação que começa 
a acontecer em Brasília 
é resultado da greve 
nacional. “A greve ace-
lera todo o processo, e 
uma negociação não 
tem o mesmo peso 
sem uma forte mobi-
lização”, afirma Adil-
son, ao destacar que 
a paralisação deve ser 
intensificada em cada 
local de trabalho.

Nesta semana, do 
dia 07 de novembro, 

chega a 20 o número 
de estados na greve. 
Dois heróicos estados já 
vinham em greve des-
de junho, Bahia e Mato 
Grosso. Há 45 dias, foi a 
vez dos servidores de 
São Paulo começarem 
a sua mobilização, mos-
trando o peso político 
do estado, se colocan-
do na linha de frente 
da greve nacional. Aos 
poucos, os demais fo-
ram aderindo, e hoje 
são 20 entidades sindi-
cais mobilizando seus 
servidores em todo o 
país pelo PL 6613/09.

Para o Comando Es-
tadual de Greve, os indi-
cativos de divergências 
na base governista só 
confirmam a importân-
cia da paralisação. Por 
isso, o momento é de 
construí-la e fortalecê-
la. Só assim será possí-
vel colocar o governo 
Dilma e a cúpula do STF 
contra a parede. 

“Não é hora de recu-
ar nenhum milímetro, 
pois não há nada ga-
rantido”, argumentou 
Leica Silva, da JT/ Bar-
ra Funda e diretora do 
Sintrajud. A declaração 
foi feita na assembleia 
de terça (08), em frente 
ao Fórum das Execu-
ções Fiscais. Para Leica, 
qualquer recuo pode 
significar um retroces-
so nas negociações que 
começam a aparecer 
no horizonte. “Estamos 
entre o congelamento 
salarial e o começo das 
negociações. Por isso, 
precisamos fortalecer 
a greve, para termos 
uma negociação mais 
favorável”, concluiu.

Jesus Carlos

Dia 08/11 - Tomando a rua em frente ao Fórum das Execuções Fiscais, os servidores decidem manter a greve até a aprovação do PCS.



Assembleia nas Execuções 
Fiscais mantém a greve!

Para que as negociações avancem é preciso fortalecer o movimento! Próxima assembleia na JT Barra Funda, dia 17, 14h

A greve continua! Essa foi a decisão 
da assembleia estadual na tarde 
de terça, dia 08. Com o movimen-

to chegando ao seu 45° dia, os servidores 
têm a certeza de que devem ampliar e 
fortalecê-lo. Não é hora de recuar nenhum 
milímetro, pois não há nada garantido!

Também foi definido que a próxima as-
sembleia estadual acontece na quinta-fei-
ra (17), no fórum trabalhista Ruy Barbosa, 
às 14h. Neste dia, os servidores avaliarão 
os resultados das negociações do PCS em 
curso no Congresso Nacional.

Durante a assembleia, diversas inter-
venções cobraram do presidente do STF, 
ministro Cezar Peluso, a responsabilidade 
pela situação de impasse orçamentário. 
Até o presente momento, o presidente 
do Poder Judiciário não procurou o Poder 
Executivo para tratar do PCS; uma postura, 
no mínimo, omissa para o chefe do Poder 
que é autor do PL 6613/09.

A greve recebeu o apoio do Deputado 
Federal Ivan Valente (PSOL/SP), que ma-
nifestou seu apoio na Tribuna da Câmara, 
em 08 de novembro.

Depois da assembleia, os trabalhadores 
seguiram em passeata até Tribunal Re-
gional Eleitoral, onde os colegas daquele 
prédio foram chamados a aderir à parali-
sação. 

Para o Comando de Greve, a atividade 
foi muito importante, porém é preciso 
ampliar a greve nos locais onde ainda não 
há adesão. Somente com uma forte greve 
será possível pressionar o presidente Pelu-
so para que assuma o devido comprome-
timento nas negociações do PCS.

Atenção servidor que tem ação da URV
Se você tem ação judicial de URV é im-

portante comparecer no TRF-3, na sexta-
feira dia 11, às 11h. O Departamento Jurídi-
co do Sintrajud realizará uma reunião para 
sanar todas as dúvidas referentes ao tema 
e dar as devidas orientações aos servidores. 
O TRF-3 fica na Avenida Paulista, 1842.

Jesus Carlos e Joca Duarte

Saindo do Fórum das Execuções Fiscais, servidores iniciam passeata 
até o Tribunal Regional Eleitoral

Servidores seguem em direção à Rua Maria Paula

Descendo o Viaduto 09 de Julho e tomando a Rua Maria Paula, em direção à Francisca Miquelina

Servidores da JT e JF chegam ao TRE e chamam os colegas do eleitoral a aderirem ao movimento.

A passeata começou no final da Rua da Consolação 


