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Rumo à greve por tempo indeterminado
Joca Duarte

Paralisação começa, mas é preciso aumentá-la. Às 14h de hoje tem ato em frente ao TRF-3.

Para governo, trabalhador público não merece ter salário reajustado

Paralisação segue na JT/Barra Funda. 
11h tem assembleia em frente ao fórum Ruy Barbosa

Os servidores da JT tam-
bém estão indignados. 

Por isso, ontem, eles decidi-
ram manter a paralisação. 
Hoje tem assembleia 11h, 
em frente ao fórum.

Às 14h tem ato em frente 
ao TRF-3, e a participação de 
todos é muito importante. “É 
fundamental que todos par-
ticipem, para dar visibilidade 
a nossa luta”, ressaltou a dire-
tora do Sintrajud Leica Silva. 
O sindicato vai disponibilizar 
transporte para quem quiser 
ir ao TRF-3, que sairá às 13h 
da frente do fórum.

Muitos trabalhadores da 

Barra Funda afirmam que a bata-
lha pelo reajuste se tornou inevi-
tável. Essa é a opinião de Maria do 
Carmo da Costa Faustina: “Eu sou 
servidora há 21 anos e quando 
entrei o salário estava defasado. 
Mas com muita luta conseguimos 
melhorá-lo. Hoje muitos dizem 
que ganhamos razoavelmente 
bem. Mas na verdade, ganhamos 
o necessário para ter uma vida 
digna o que é direito de todos os 
trabalhadores”, disse, argumen-
tando que o poder aquisitivo de 
todos os trabalhadores tem caído 
por conta do congelamento.

Por isso, é importante que to-
dos entrem nessa luta!

A participação dos trabalhadores do 
TRF-3/JF e JT nesse 1º dia de greve 
foi muito boa. Mas ela precisa cres-

cer. A experiência das paralisações ante-
riores mostra que, onde há organização, 
a mobilização acontece. Por isso, em cada 
local de trabalho, os servidores devem 
conversar e definir pela participação.

O que está em disputa neste momen-
to é o nosso reajuste. O governo Dilma jo-
gou na lata do lixo a proposta orçamentá-
ria do Judiciário. Até agora, o presidente 
do STF, ministro Cezar Peluso, se limitou 
a enviar um ofício questionando sobre 
a inclusão da proposta no Projeto de Lei 
Orçamentária Anual 2012 (PLOA). Como 
todos sabemos, é uma luta difícil, mas é 
possível vencê-la.

Hoje tem um ato em frente ao TRF-3, 
às 14h. Amanhã tem assembleia estadu-
al, também em frente ao TRF-3, no mes-
mo horário, que debaterá os rumos da 
greve por tempo indeterminado. A parti-
cipação de todos os trabalhadores é mais 
do que fundamental.

Kit Gaion

A frente do Pedro Lessa foi tomada por trabalhadores, em greve pelo PCS

Na JT, os trabalhadores definiram ficar mais 
um dia mobilizados. Hoje tem assembleia 11h



Quadro de ontem da 
paralisação nacional pelo PCS

Foto tirada pelos trabalhadores da JF de Marília. Outras cidades do interior também aderiram à 
paralisação: Guarulhos, Campinas, Tupã, Araçatuba, São Carlos, Guaratinguetá e Ourinhos.

Registro feito por servidores

Fala servidor:

“Já são mais de quatro anos sem 
reajuste. Estamos começando 
a sentir no bolso esse problema 
salarial. É uma intransigência sem 
precedentes, acho que nunca foi 
tão difícil, acho que só uma união 
muito forte vai conseguir trazer o 
reajuste”.
Luciana Prianti, do TRF-3. No 
gabinete em que trabalha, 
todos os servidores aderiram à 
paralisação.

“Porque a data-base é 
desrespeitada. Estamos há 
cinco anos sem reajuste 
e isso não é certo. Não 
é certo um servidor que 
passou num concurso 
público não ser respeitado. 
O Poder Judiciário não está 
sendo respeitado”.
Renato N. Dias, do 
Juizado Especial Federal

No período de greve precisamos 
ficar atentos. Todo e qualquer 

tipo de coerção administrativa 
deve ser denunciada ao sindicato. 
A prática de assédio moral das che-
fias, juízes ou desembargadores e 
qualquer tipo de pressão que pos-
sa inibir a participação de todos na 
greve deve ser repudiada.

Erros que não 
podemos cometer

Devemos evitar fazer greve de 
rodízio. Todos devemos participar 
da mobilização.

Não podemos nos dividir, inde-
pendente da forma de remunera-
ção defendida. Neste momento a 
nossa unidade é fundamental. Se 
você observar na foto da paralisa-
ção da JT/ Barra Funda há um tra-
balhador com a conhecida cami-
seta laranja, defendendo subsídio 
e fazendo a mobilização com um 
conjunto da categoria. Um exem-
plo a ser seguido.

A greve é um direito Constitucio-
nal e a participação nela não conta 
na avaliação do estágio probatório.

Não podemos acreditar na 
mentira do governo e da mídia.

Neste momento sempre há o 
receio da perda de FCs. Para evitar 
a perda da função, é preciso que 
todo mundo entre na greve. Além 
disso, é necessário haver um acordo 
entre os grevistas: ninguém aceita 
a FC que tenha sido retirada de um 
colega que está na mobilização.

Fiquem atentos!

Com informações da Fenajufe

Seguem em greve por tempo indeterminado os estados da Bahia e Mato Grosso, 
onde a categoria está paralisada desde o mês de junho. Aderiram à paralisação 

no dia de ontem os estados: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraíba, 
Piauí, Maranhão, Roraima  e Minas Gerais.

Os servidores dos estados de Espírito Santo, Sindiquinze (15ª Região Trabalhista), 
Ceará e Alagoas, marcaram o dia de mobilização nacional com ato e paralisações par-
ciais. Já o estado do Amazonas aprovou em assembleia da categoria a paralisação por 
tempo indeterminado a partir do dia 04 de outubro. 

Por que é importante ir à greve?
Joca Duarte


