
Hoje: assembleia na JT/ Barra Funda, 
15h, debate a intensificação da greve

Kit Gaion

Para Comando de Greve é preciso fortalecer e ampliar a greve para forçar 
a cúpula do Judiciário a buscar uma negociação com o governo Dilma
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Hoje tem assem-
bleia estadual no 
Fórum Trabalhis-

ta Ruy Barbosa, na Barra 
Funda, às 15h. Essa será 
uma das mais importan-
tes assembleias desta 
greve, pois definirá os 
próximos passos do mo-
vimento após a negativa 
da Comissão de Finanças 
e Tributação em votar o 
PCS, ontem.

Para o Comando de 
Greve, é fundamental 
que a paralisação seja 
intensificada e amplia-
da na capital, cidades 
do interior e nos demais 
estados. Somente assim, 
a cúpula do Poder Judi-
ciário será pressionada 
o suficiente para buscar 
uma negociação com o 
Executivo.

Na manhã de quarta 
(26), assumindo um pa-
pel subserviente ao Exe-
cutivo, os parlamentares 
da CFT tiraram o PCS da 
pauta da comissão, argu-
mentando que não exis-
te “acordo” orçamentário 
em torno da proposta. Na 
avaliação das delegações 

Veja o quadro nacional de paralisação:  
Bahia, Mato Grosso, São Paulo, Amazonas, Maranhão, Pa-

raíba, Rio Grande do Sul, Pernambuco, JT 15ª, Rio de Janeiro, 
Mato Grosso do Sul, Piauí, Ceará, Alagoas e Rondônia/Acre. 
Com assembleias marcadas para hoje (27) para decidir so-
bre a deflagração da greve por tempo indeterminado estão: 
Minas Gerais, Goiás e Tocantins. Brasília segue sendo o único 
estado que ainda não chamou assembleia para discutir com 
a base a paralisação.  

Quadro estadual:
Capital greve segue forte: TRF-3ª, Pedro Lessa, Exe-

cuções Fiscais, Administrativo/JF, Criminal, Previdenciário, 
Juizado Especial Federal e JT Barra Funda.

Interior
JF e JEF: Araçatuba, Americana, Lins, Avaré, Araraquara, 

Guarulhos, Marília, Piracicaba, São José do Rio Preto, Santos, 
São Carlos, São José dos Campos, Taubaté, Tupã, Ribeirão 
Preto, Campinas e São Bernardo do Campo. 

JT: Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itapecerica da Ser-
ra, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Poá, Praia Grande, Ribei-
rão Pires, São Bernardo do Campo, São Vicente, Santos, Su-
zano, Caieiras, Barueri, Cajamar, Diadema, Taboão da Serra, 
Cubatão e Guarujá.

Deputados atendem ao governo e 
não votam o PCS. Greve deve crescer

Presidente da comissão fecha portas e limita entrada de servidores; 
categoria deixa Câmara decidida a manter mobilização e ampliar greve

Pela segunda vez, 
deputados gover-

nistas na CFT retiraram 
o PCS da pauta da Co-
missão, sem indicar 
nova sessão para votá-
lo. Os servidores de vá-
rios estados deixaram 
o local, na quarta (26), 
determinados a manter 
a mobilização e fortale-
cer a greve nacional.

O acesso à sala da 
reunião foi fechado 
por seguranças. Só 

puderam entrar 50 pesso-
as, a maioria dos servido-
res ficou no corredor.

O pedido de retirada do 
projeto de pauta foi apre-
sentado pelo deputado 
João Dado (PDT/SP), da 
base governista, que en-
caminhou a proposta de 
retirada de pauta para evi-
tar que ele fosse derrota-
do como o governo queria 
impor. No entanto, ele não 
buscou acordar uma nova 
data de votação, como 

disse que faria.
Em setembro, os par-

lamentares não votaram 
o PCS, como haviam se 
comprometido. Depois, 
selaram um “acordo” entre 
eles para votar a propos-
ta nesta sessão do dia 26. 
Entre uma data e outra, 
votaram o PLP 549/09 e fi-
zeram avançar a sua trami-
tação, que pode congelar 
os salários por dez anos. A 
próxima etapa é a Comis-
são de Constituição e Jus-

tiça, última antes dele 
ir para votação final no 
plenário da Câmara e 
sanção presidencial. 
(leia mais no site) 

A reunião da Co-
missão Mista de Or-
çamento, agendada 
inicialmente para 
amanhã, foi adiada 
para terça 01 de ou-
tubro, quando deve 
votar o relatório preli-
minar para a Lei Orça-
mentária de 2012. 

Nessa semana são 
15 sindicatos em greve. 

Em São Paulo o movimento cresce

de servidores que esta-
vam lá, a partir da opinião 
de alguns parlamentares 
aparentemente a favor do 
PCS, o projeto poderia ser 
reprovado na Comissão.

É preciso denunciar a 

postura dos deputados 
do PT, pois são eles que 
estão implementando 
a política de congela-
mento salarial sobre o 
funcionalismo.

A resposta da cate-

goria deve ser de inten-
sificação da greve para 
fazer a cúpula do Judici-
ário se mover e assumir 
o seu papel, atitude que 
até agora não houve. Ao 
contrário, o Poder Judi-

ciário está sendo omisso 
no que toca a remunera-
ção dos servidores; sen-
do desrespeitado, por-
tanto, pelo Executivo.

A nossa palavra de or-
dem agora é: Intensificar 

a greve para pressionar o 
Poder Judiciário a buscar 
uma negociação com o 
governo Dilma! Por isso, 
todos devem compare-
cer na assembleia hoje, 
na JT/ Barra Funda, 15h.

25/10  - Servidores realizam assembleia estadual em frente ao TRF-3



1500 servidores do Judiciário fazem passeata na 
Av. Paulista exigindo de Dilma a aprovação do PCS

Fala servidor:

1500 servidores realizam passeata entre a Av. Paulista e a Rua da Consolação. Saindo do TRF-3, desceram até o TRT-2.

Na tarde de terça 
(25), pelo PCS, 
mais de 1500 

servidores realizaram 
uma grande passeata da 
Av. Paulista até a Rua da 
Consolação, já próximo 
do Centro de São Pau-
lo. Após assembleia, em 
frente ao TRF-3, que fica 
na Paulista, a passeata 
seguiu até o TRT-2. O nú-
mero de participantes na 
manifestação é superior 
ao da última passeata 
realizada pela categoria, 
também na Av. Paulista.

Na avaliação do Co-
mando de Greve, a ativi-
dade foi muito positiva. 
Porém, para vencer a po-
lítica de congelamento 
salarial do governo Dil-
ma, será preciso continu-
ar e ampliar a paralisação. 
Somente dessa forma, 
a cúpula dos Tribunais 
Superiores será suficien-
temente pressionada a 
exigir do Executivo os re-
cursos necessários à im-
plementação do PCS.

Sintrajud realiza a 6ª Mostra de Artes
Com muita alegria 

e descontração 
aconteceu a 6º edição da 
Mostra de Artes do Sintra-
jud na sexta (21). Com a 
participação de 12 artistas 
da categoria que trouxe-
ram músicas, pinturas, te-
atro, danças e recitais. 

Em meio à greve pela 
revisão salarial, os ser-

vidores do TRF-3 e da JF 
têm outra batalha pela 
frente: contra a precariza-
ção do Plano de Saúde.

Este ano, a administra-
ção do TRF-3 anunciou o 
aumento do valor do con-
vênio médico. Depois de 
uma grande mobilização 
da categoria, a administra-
ção recuou e suspendeu 
o reajuste até dezembro. 
Agora, o problema come-
ça a voltar à tona.

Para debater o assun-
to, o TRF-3 criou uma co-
missão, porém excluiu re-
presentantes eleitos pela 
categoria e do Sintrajud. 
O sindicato protocolou 
um pedido para que re-
presentantes eleitos e 
do Sintrajud participem 
dessa comissão. Até o 
momento, entretanto, se-
quer houve resposta.

Há o perigo de que se 
adote no TRF-3 e JF a mes-
ma prática do TRE, onde 
são entregues 90 reais por 
servidor/ dependente, e ele 
que deve buscar um convê-
nio por conta própria.

Juliano Fernandes da 
Silva - JF São Paulo 
“É importante fazer greve 
neste momento, pois é um 
momento decisivo. A cate-
goria precisa se mobilizar 
para garantir a aprovação 
do projeto, pois já estamos 
há 5 anos sem aumento e a 
política do governo (Dilma) é 
de arrocho total”.

Maria Helena Silva
 JF São Paulo
“O judiciário não é conside-
rado, ninguém está ligando 
para os trabalhadores do 
funcionalismo, que é mal 
visto pela população e o go-
verno fortalece ainda mais 
este descaso. Mas, somos 
trabalhadores comuns que 
levantam cedo para traba-
lhar e temos família”.

Milena Menezes Soares   - 
JT/ Barra Funda
“Se não fizermos a greve ago-
ra corremos o risco de ficar 
mais 10 anos com os salários 
congelados. Têm projetos de 
lei que ameaçam os nossos 
direitos em pauta, e este é o 
momento de lutar. Quanto 
ao governo não conceder o 
reajuste acho um absurdo, 
pois algumas categorias tem 
tido o reajuste anual, e por 
que o servidor público que 
trabalha pela população 
muito mais do que os políticos 
não podem ter o reajuste? Isso 
significa um sucateamento 
do serviço público”.

Willian Medeiros Bar-
bosa   - JF São José dos 
Campos
“O fato do governo não dá 
o reajuste é inadmissível 
por que todo o custo de 
vida está aumentando. 
Então tem que haver a re-
posição em nosso salário e 
a sua valorização. Se existe 
dinheiro para “emprestar” 
para os bancos europeus, 
como não existe dinheiro 
para a reposição salarial do 
funcionalismo”. 

Na greve, 
é hora de 
retomar a 
luta pelo 
convênio 
médico na 
JF/ TRF-3

Mesmo no período de 
greve, onde as atenções es-
tão voltadas para Brasília, 
para aprovação do PCS-4, 
os artistas da categoria 
combinaram arte e luta.

A 6ª Mostra de Artes do 
Sintrajud foi realizada em 
especial homenagem ao 

“Dia do Servidor Público”, 
além deste evento, foram 
realizadas outras ativida-
des como seminário “Di-
reito a aposentadoria dos 
Servidores” que também 
fazem parte deste calendá-
rio de lutas e homenagem 
aos trabalhadores do Ju-

Foto legenda

JT Santos - Ato em apoio à greve dos servidores da Baixada 
reúne entidades de várias categorias

JEF Campinas - Servidores protestam, 
com bolo, contra os 05 anos de congelamento
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Reprodução dos servidores Luiz Torres

diciário federal. Há tam-
bém a Copa de Futebol 
do Sintrajud que está em 
andamento.

Para ver as apresenta-
ções dos artistas na 6ª Mos-
tra de Artes confira o blog: 
http://mostradeartesdo-
sintrajud.blogspot.com/

Após pressão da categoria, deputados apresentam 
emendas tentando garantir inclusão do PCS na LOA
Foram protocoladas al-

gumas propostas que 
preveem a implantação 
do PCS integral até o par-
celamento em seis vezes. 
O STF estaria defendendo 
parcelar o PL 6613/09 em 
seis vezes: duas parcelas 
anuais, sempre em janeiro 
e outubro, nos anos 2011 
(ambas de 15% do custo 

total do projeto), 2012 
(também de 15% cada) 
e 2013 (duas parcelas de 
20% do custo do PL). 

Os deputados Edson 
Giroto (PMDB-MS) e Pau-
linho Pereira (PDT-SP) 
apresentaram propostas 
de alteração. A proposta 
de Giroto pede a destina-
ção de valores, mas não 

define o parcelamento. 
De acordo com a Fenajufe, 
o conteúdo da proposta 
de Paulinho sugere que 
o PCS seja implementado 
em quatro parcelas se-
mestrais de 25%, a partir 
de janeiro de 2012.

Os deputados Roberto 
Policarpo (PT-DF), relator 
do PL 6613/09 na CFT, 

e Paes Landim (PTB-PI) 
apresentaram emendas 
idênticas entre si. Segun-
do a Fenajufe, Policarpo 
chegou a tratar do assun-
to com o STF. A emenda 
do Deputado João Dado 
contempla o reajuste da 
categoria e dos magistra-
dos sem sugerir nenhum 
parcelamento.
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