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Na quinta, 29, a praça em frente ao TRF-3 foi tomada por servidores. Assembleia decide: começa a greve por tempo indeterminado

O desafio é transformar a animação da assembleia em organização em cada local de trabalho. 
Paralisação deve se espalhar para os demais estados

30/09 
Grande passeata unificada 
dos trabalhadores em greve 
Correios e Bancários, às 
15h, concentração será na 
Agência Central dos Correios, 
no Vale do Anhangabaú. 
Todos estão convidados 
a participar deste ato, 
somando e unificando a luta 
dos trabalhadores em greve. 

04/10
Seminário Regional da Comissão 
Mista de Planos e Orçamento 
Público, 9h, no auditório 
Juscelino Kubitschek, Assembléia 
Legislativa de São Paulo. Os 
grevistas precisam exigir que 
o nosso PCS-4 entre em pauta. 
O comando de greve local 
deverá organizar sua lista de 
participantes para que o sindicato 
disponibilize a condução.  

05/10
Sessão da Comissão de 
Finanças e Tributação, 9h, 
no Congresso Nacional. O 
sindicato está organizando 
caravana a Brasília. Os 
interessados deverão 
entrar em contato com o 
departamento Sociocultural, 
telefone: (11) 3222-5833.

05/10
Assembleia estadual para 
avaliação do movimento 
grevista/paredista, 14h, em 
frente ao Fórum da JT Barra 
Funda, dia em que está 
deliberado o início da greve 
por tempo indeterminado da 
justiça do trabalho. Todos os 
locais de trabalho em greve 
estão convocados a participar.   

Semana de atividades e algumas orientações

Mais de 700 trabalhadores lota-
ram a praça em frente ao TRF-3, 
na Av. paulista, em São Paulo, e 

decidiu: A greve por tempo indetermi-
nado começa nesta sexta-feira, dia 30. 
Na Justiça Trabalhista a paralisação por 
tempo indeterminado deve começar 
dia 05 de outubro.

A animação estava no rosto de cada 
um. Com adesivos, faixas, bandeiras, 
apitos e vuvuzelas (as barulhentas vu-

vuzelas) eles festejavam quando eram 
anunciadas as cidades do interior que es-
tão em greve. O mesmo se repetiu toda vez 
que o início da greve por tempo indetermi-
nado era defendido.

Estiveram na assembleia servidores dos 
grandes prédios e fóruns da capital, de ci-
dades do interior e da Grande São Paulo. 
Um dos maiores destaques está no fórum 
das Execuções Fiscais, na capital paulista, 
onde a paralisação está bem forte.

Toda essa animação precisa ser trans-
formada em organização. Os servidores 
sabem que a batalha está sendo difícil. 
Além da luta em cada local de trabalho, 
os servidores de todo o país precisam se 
unir nessa luta.

Diante das necessidades que a greve 
por tempo indeterminado irá impor, foi 
estabelecida a assembleia permanente. 
Veja abaixo o calendário de luta aprovado 
na assembleia.
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Peluso se reúne com Comissão 
Mista do Orçamento e defende PCS

Fala servidor: Joca Duarte

Intensificar os arrastões

"A greve por tempo 
indeterminado 
servirá para ampliar a 
mobilização, e discutí-
la com outros fóruns. 
Essa será a função 
de cada um para 
impulsionar a greve"
Alice de Jesus Vicente 
JF Marília

“É o único jeito 
que nos temos 
para pressionar o 
Legislativo e Executivo 
para a aprovação 
do PCS que estamos 
negociando há mais 
de 2 anos”  
Heloísa dos Santos 
Reis JF Guarulhos

“Só a greve por tempo 
indeterminado irá 
pressionar o governo a 
dar o nosso PCS. Por isso 
ela é muito importante. 
Só com o nosso empenho 
iremos conquistar o 
nosso objetivo, que é a 
reposição salarial.” 
Ronaldo Stelzer, 
servidor há 17 anos 
do TRF-3

“Essa greve é muito 
importante porque 
estamos num momento 
crucial para a nossa 
luta. Esse é o momento 
e não podemos perder 
mais tempo.”
Roberto Ferraz 
– servidor há 10 
anos da 5ª Vara de 
Execuções Fiscais

“Sou servidora há 17 anos 
e participei de todas as 
greves para conseguir os 
nossos PCSs. Em todas as 
vezes que ganhamos foi 
a base de muita luta, com 
mais de dois meses de 
paralisação. Todas as vezes 
que São Paulo parou, os 
poderes se mexeram.”
Rosa de Lourdes, servidora 
de Execuções Fiscais

Só uma greve forte fará com que a cúpula do Judiciário 
se movimente em defesa da remuneração dos servidores

O presidente do STF, ministro 
Cezar Peluso, disse que bus-

cará uma solução, com o gover-
no federal, que garanta a apro-
vação do PCS. Foi o que ele disse 
durante reunião com deputado 
Arlindo Chináglia (PT/SP) e se-
nador Acir Gurgacz (PDT/RO), 

relator geral e relator de receita 
da proposta de Lei Orçamentária 
Anual, respectivamente. A reu-
nião aconteceu na quarta (28).

Diretor do Sintrajud e da 
Fenajufe, Antônio Melquíades 
disse que Peluso solicitou que 
os dois congressistas partici-

pem da interlocução das ne-
gociações com o Executivo. O 
presidente do STF disse que 
aceita debater um parcela-
mento para a implementação 
do PCS em 4 parcelas semes-
trais, a partir de janeiro do ano 
que vem.

A greve está deflagrada. Todos sabem que a batalha será difícil. E por isso, há necessidade de uma grande mobilização 
que deve contar com todos. Quem já aderiu, deve fazer parte dos grupos que irão realizar arrastões nos prédios 

para convencer os demais colegas a aderirem. Os arrastões serão fundamentais para que a greve cresça e se fortaleça.

Interior dá 
exemplo de 
mobilização 

As cidades do interior que 
aderiram à paralisação 

desde o dia 27 estão dando 
exemplo.Várias delegações 
vieram para assembleia dar 
o seu recado: agora a greve 
é por tempo indetermina-
do. Essas foram as falas dos 
representantes de Taubaté, 
Marília e Guarulhos.

Cidades com a adesão 
superior a 80% de paralisa-
ção visitarão os fóruns das 
cidades vizinhas. A ideia é 
conscientizar os demais co-
legas de que sem greve não 
haverá reajuste.

Este foi o recado da ser-
vidora Teca, da JF Taubaté. 
Ela viajou cerca de 300 km, 
numa van só com servidoras, 
para dizer que no seu fórum, 
a greve por tempo indeter-
minado já havia sido votada: 
“sempre ganhamos na luta e 
construindo nossa greve nós 
vamos vencer”, afirmou.

Seguem paralisados os 
fóruns de Marília, Taubaté, 
Campinas, Tupã, Araçatuba, 
Guaratinguetá, São Carlos, 
Guarulhos, JEF de Campinas 
e Lins.

Trabalhadores fazem passeata do 
TRF-3 até o Fórum Pedro Lessa

Categoria mostra disposição de luta. 
A hora é agora!"

Foto legenda Joca Duarte


