
Reunião nacional, em Brasília, reafirma defesa do projeto original, faz apelo à 
unidade e aprova calendário que aponta greve
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Jornal do Judiciário
Na Ampliada servidores rejeitam emendas e 

defendem unidade para aprovar PCS

Representantes dos servidores 
do Judiciário Federal e do MPU de 
pelo menos 26 sindicatos e 22 es-
tados do país reafirmaram a defesa 
da unidade da categoria para lutar 
contra o congelamento salarial 
imposto pelo governo e pela apro-
vação dos projetos que revisam os 
planos de cargos e salários.

Os delegados à reunião ampliada 
da federação nacional (Fenajufe), 
ocorrida no sábado (30), também 
aprovaram um calendário de mo-
bilização que mantém a determi-
nação de construir a greve nacio-
nal da categoria e prevê protestos 
por tribunais durante três quartas-
-feiras de maio.

Os servidores ratificaram por 
ampla maioria, embora com algu-
mas abstenções, uma resolução da 
federação que prevê, além das ma-
nifestações, a busca da articulação 
da “luta conjunta com os servido-

res públicos federais e contra a po-
lítica econômica do governo, que 
impõe o congelamento salarial e a 
retirada de direitos para todos os 
servidores” e que reforça a “ne-
cessidade de retomar a unidade da 
categoria”. 

Boa parte dos discursos na reu-
nião constatou a necessidade de 
superar a divisão da categoria com 
relação a que proposta defender 
e concluiu que restaurar esta uni-
dade perdida é fundamental para 
“construir a greve” e exigir a ne-
gociação “efetiva entre o governo, 
Poder Judiciário e Legislativo, a 
PGR e a Fenajufe” para aprovar o 
PL 6613 (Judiciário) e o PL 6697 
(MPU) “em sua forma original”.

O calendário aprovado prevê 
uma semana de mobilização e as-
sembleias nos estados de 2 a 6 de 
maio, tendo com o mote: “contra o 
congelamento salarial nossa meta 

é o PCS”. Também haverá atos e 
manifestações por tribunal nos 
dias 11 (JE), 18 (JF) e 25 de maio 
(JT). E repassa para a plenária 

nacional estatutária da federação, 
que acontecerá de 3 a 5 de junho 
no Rio de Janeiro, a tarefa de defi-
nir quando a greve começa. 

2 a 6 de maio - Rodada de assembleias e mobili-
zação – contra o congelamento salarial nossa meta 
é o PCS;
11 de maio - Ato e manifestações nas Justiças 
Eleitorais, incorporando às atividades do funciona-
lismo público;

18 de maio - Atos e manifestações nas Justiças 
Federais;

25 de maio – Atos e manifestações nas Justiças 
Trabalhistas;

Brasília: A direção da Fenajufe poderá convo-

car a qualquer momento ato ou outra atividade 
na capital federal para defesa da aprovação do 
projeto.

Plenária Fenajufe: de 3 a 5 de junho, decidirá 
a data da greve por tempo indeterminado.

Calendário aprovado

ASSEMBLEIAS SETORIAIS TRF/ JF
Pedro Lessa: 05 de maio, 13h, Auditório

Execuções Fiscais: 06 de maio, 14h, na entrada do prédio

ATO  CONTRA  O  CONGELAMENTO  SALARIAL
TRE – Francisca Miquelina: 

11 de maio, 13h, saguão do prédio

Para construir a unidade necessária 
e vencer a instransigência do gover-
no Dilma, na assembleia de terça-
-feira, dia 03, no Tribunal Regional 
Eleitoral, os servidores decidiram 
deixar as diferenças de lado (PCS 
ou subsídio) e se concentrarem na 
manifestação que está marcada para 
11 de maio, quando o conjunto do 
funcionalismo fará mais um dia de 
protestos contra os ataques do gover-
no Dilma. O ato acontece às 13h no 

TRE, na Francisca Miquelina.
Com defensores do PCS e do sub-

sídio convocando juntos a manifes-
tação, a mobilização tem tudo para 
ser bem sucedida. “A unidade é re-
quisito primeiro. Sem unidade esta-
mos antecipadamente derrotados”, 
afirma Adilson Rodrigues, da JF de 
Santos.

Na opinião de Adilson, a política 
de reajuste zero do governo Dilma 
está sendo aplicada a todos setores 

do funcionalismo. Por outro lado, 
“às poucas categorias que conse-
guirem unidade o governo poderá 
fazer algumas concessões”, diz. 
Para as demais, que não têm or-
ganização nem unidade, “não há 
concessão, não importa a forma de 
remuneração que esteja sendo plei-
teada”, afirma o diretor de base do 
Sintrajud.

A luta dos servidores do Judiciá-
rio deve ir além do reajuste salarial, 

pois há vários projetos de leis que 
retiram direitos da categoria. Essa é 
a opinião de Cléber Borges, diretor 
do Sintrajud e servidor do TRF-3. 
“É fundamental que nos mantenha-
mos unidos, principalmente neste 
momento em que o governo apre-
senta esses projetos que retiram di-
reitos. A nossa luta é também para 
impedir as reformas que retiram 
direitos e congelam os nossos salá-
rios” afirmou.

Em assembleia em frente ao Pedro Lessa, no dia 27/04, os servidores aprovaram a  
continuidade da luta pelo PCS e elegeram delegados à Ampliada

Jesus Carlos

Em São Paulo, servidores apostam na unidade da 
categoria para vencer congelamento salarial
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Com uma popularidade sem precedentes na história 
brasileira, Dilma chega ao centésimo dia de governo. Parte 
de sua popularidade pode ser explicada pela herança deixada 
por seu antecessor.

Nestes 100 primeiros dias de governo, Dilma deu mostras 
claras de quais serão as suas políticas. O aumento da inflação, 
com a disparada dos preços, principalmente dos alimentos, 
está sendo combatido com uma antiga receita: aumento na 
taxa básica de juros. Segundo a coordenadora do Movimento 
Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fattorelli, uma 
medida que não tem qualquer efeito sobre a inflação, pois os 
preços que estão subindo são as tarifas administráveis. 

O aumento da Selic, ainda segundo Fattorelli, faz com que 
o Estado brasileiro destine mais recursos à Dívida Pública 
(externa e interna). O exemplo é recorrente: em 2010 mais 
de 30% do PIB foi destinado ao pagamento destas dívidas, 
ao passo que para educação não foram destinados sequer 3%.

Para ter recursos e ‘saldar’ a Dívida Pública, uma das 
primeiras medidas de Dilma foi cortar R$ 50 bilhões do 
orçamento. Saúde, educação, infra-estrutura, saneamento 
básico, reforma agrária sofreram cortes. Quem sentirá o peso 
da tesourada serão os trabalhadores que precisam desses 
serviços e os servidores públicos que terão suas condições de 
trabalho ainda mais precarizadas.

Na hora de reajustar o salário mínimo, Dilma também se 
norteou pelo pagamento da Dívida. Pela primeira vez, desde 
1997, o Mínimo não teve aumento real. 

O argumento utilizado? Que um aumento maior 
intensificaria a pressão inflacionária e que um “rombo” 
seria aberto na Previdência Social, pois parte das pensões é 
vinculada ao Mínimo. 

É justo que um trabalhador, que durante toda a sua vida 
ajudou a construir a riqueza do país, tenha direito a uma 
aposentadoria descente. Mas essa não é forma de pensar do 
governo federal.

Os servidores públicos estão sentindo na pele a política 
de Dilma, que não párano congelamento salarial. Alguns 
projetos de lei em tramitação, se aprovados, irão acabar com 
o serviço público como nós o conhecemos. Congelamento 
por 10 anos, uma nova Reforma da Previdência, demissão 
por insuficiência de desempenho, previdência complementar, 
privatização dos hospitais universitários e da educação.

Reagindo a esses ataques, servidores públicos federais, 
de todo o Brasil, estão se organizando. Realizando 
manifestações em Brasília e nos estados, o funcionalismo 
começa a demonstrar ao governo Dilma que está reunindo 
forças. Algo assim foi visto pela última vez em 2003, na luta 
contra a Reforma da Previdência. 

Nós do Judiciário estamos em nossa campanha pelo PCS 
e teremos muito mais força se estivermos juntos aos demais 
segmentos do serviço público. Somente assim terremos força 
para vencermos.

O sindicato deve ter política para organizar 
a categoria em todo o estado. Para cumprir tal 
papel, quais critérios devem ser observados 
para definição de regiões que devem receber 
novas subsedes, inclusive à guisa da experi-
ência de 15 anos de funcionamento da subse-
de de Santos que continua funcionando e da 
experiência interrompida de Campinas?

É preciso elencar as demandas da categoria 
que a subsede precisa atender, bem como as 
demandas sazonais, como a organização de 
palestras, suporte a lutas e greves.

A partir das demandas delineadas e da pe-
riodicidade em que elas se apresentam, como 
definir a melhor estrutura? Instalação de uma 
estrutura permanente ou deslocar a estrutura 
do sindicato periodicamente para aquela re-
gião, com planejamento de visitas periódicas 
daria vazão às demandas?

Caso as demandas se apresentem como 
periódicas e sazonais, não seria o caso de 
garantir uma estrutura também periódica, 
garantindo-se uma proporção de orçamento 
para organização de atividades que fomentem 
a aproximação da categoria, como palestras, 
cursos e festas?

No caso da existência de demandas per-
manentes que justifiquem a necessidade de 
uma estrutura permanente para atender uma 
determinada região, quais critérios devem ser 
observados para definir qual a cidade dentre 
todas deve ser definida para instalar subsede?

A subsede deve ser instalada em que região 
da cidade escolhida, com vistas a uma melhor 
utilização para atender as demandas? Ser pró-
xima do(s) fóruns, ou ser instalada em região 
que permita seu uso durante o dia, à noite e 
fins de semana?

Além de sala para atender associados, a 
subsede deve ter espaço para sediar reunião 
de até quantas pessoas? Salão para palestras, 
cursos e festas, com possibilidade de cessões 
aos sócios?

Quais são as pessoas (lideranças e militân-
cias) comprometidas com o encaminhamento 
das demandas da categoria na região e que as-
sumirão a condução política e administrativa 
da subsede?

O nosso 6º congresso aprovou a criação de 
novas subsedes. Esta será uma tarefa da nova 
diretoria, que assume em alguns meses. Esta-
remos junto com essa direção implementando 
esta política. Por enquanto lançamos apenas 
algumas reflexões para toda a categoria. Lem-
bramos que este texto está dividido em duas 
partes, a segunda será publicada na próxima 
edição do JJ.

Subsede para quê?
Questões a serem levadas em conta para 
a sua efetivação, parte I.

Ideias
Um espaço para a livre expressão de opinião

Os artigos não refletem necessariamente a opinião da diretoria do Sintrajud

Ivo Farias Oliveira*

editorial

Os 100 dias de 
governo Dilma

* Ivo Farias Oliveira, Diretor de Base do 
Sintrajud

IDÉIAS - textos para esta seção devem ser en-
viados por email para imprensa@sintrajud.org.br, 
contendo no máximo 2.000 toques. Textos com 
excesso de caracteres serão reduzidos a critério da 
edição.

Os servidores públicos estão sentindo 
na pele a política de Dilma. Apenas o 
congelamento salarial é pouco para a 
presidenta. Alguns projetos de lei em 
tramitação, se aprovados, irão acabar 

com o serviço público como nós o 
conhecemos. 

Sintrajud começa a devolução 
do Imposto Sindical

A devolução do Imposto Sindical (IS) aos servidores 
da Justiça Federal está sendo efetuada . A diretoria 
do Sintrajud lembra que os servidores com os dados 
bancários atualizados até 02 de maio já estão sendo 
restituídos.

Aqueles que ainda não receberam a restituição do IS 
devem acessar o site (www.sintrajud.org.br) e verificar  
o que está acontcendo.Todo procedimento está no site.

A devolução do IS aos servidores do TRF-3 está 
atrasada porque a administração não forneceu ao 
Sintrajud a relação dos servidores que sofreram os 
descontos  e nem o quanto foi descontado de cada 
um. Assim que essas informações forem repassadas, o 
sindicato efetuará a devolução.

Por que o Sintrajud é contra o Imposto Sindical?
Para o Sintrajud, uma entidade de classe deve ser 

sustentada pelos trabalhadores que ela representa. 
Somente a partir da contribuição voluntária de 
cada servidor sócio do sindicato é possível manter 
independência financeira e política de governos e 
administrações. Por isso o Sintrajud devolve a parte que 
lhe caberia deste imposto: 60%.

Núcleo de Oficiais de 
Justiça retoma atividades 
na próxima semana. 
Participe!

Os Oficiais de Justiça têm 
reunião dia 12/5 quinta-feira, 14h, 
no auditório do Sintrajud, na rua 
Antonio de Godoy, 88, Centro, 15ª 
andar.

A reunião retoma as atividades 
do Núcleo dos Oficiais e terá como 
pauta:

- Atuação do Núcleo Ojaf;
- Mobilização pelo PCS;
- Congresso dos Oficiais de 

Justiça (Conojaf);
- Criação da central de mandados 

no fórum criminal (JF);
- Aposentadoria Especial;
Diretor do Sintrajud e coordenador 

do núcleo, Erlon Sampaio destaca 
a importância da participação e de 
todos os oficiais.
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Após ganharem repercussão nacional 
por terem realizado uma importante ma-
nifestação no dia 27 de abril, os juízes 
federais avaliam os rumos do movimen-
to reivindicatório. 

Pedindo reposição inflacionária, mais 
segurança, melhores condições de traba-
lho e simetria com o Ministério Público 
Federal, com a manifestação, a magis-
tratura chamou a atenção dos demais 
Poderes. 

Nesta entrevista, o presidente da As-
sociação dos Juízes Federais no Estado 
de São Paulo e Mato Grosso do Sul e 
vice-presidente da Ajufe, Ricardo de 
Castro Nascimento, afirma que há uma 
crise institucional em curso: “No Brasil 
está cada vez mais difícil ser juiz”, diz.

Com 10 anos de magistratura, Ricardo 
relata que a remuneração em forma de 
subsídio não garante sequer a reposição 
inflacionária: “De 2005 para cá, da im-
plantação do subsídio, nós tivemos a in-
flação de 30% e o subsídio foi reajustado 
em 8,88%”, afirma.

Jornal do Judiciário - Quais são as 
principais reivindicações dos juízes 
neste momento?

 Ricardo de Castro - A nossa para-
lisação foi uma assembleia em todo o 
país, uma assembleia em que todos vo-

taram eletronicamente. 
Nós temos três eixos. Primeiro: me-

lhores condições de trabalho e seguran-
ça para os juízes. Segundo: a implemen-
tação da simetria, que foi decidida pelo 
CNJ (Conselho Nacional de Justiça), 
com o Ministério Público Federal, ou 
seja, hoje nós temos uma situação surre-
alista em que o promotor, ou Ministério 
Público Federal no nosso caso, tem mais 
prerrogativas e garantias do que a ma-
gistratura e, por fim, a reposição infla-
cionária dos subsídios.

Nós votamos pela implantação dos 
subsídios, para dar transparência à re-
muneração do serviço público, no Ju-
diciário em especial. Mas o que aconte-
ceu? De 2005 para cá, da implantação do 
subsídio, nós tivemos a inflação de 30% 
e o subsídio foi reajustado com 8,88%. 

Nosso salário está minguando desde 
2005. Isso depende de aprovação de lei 
específica no Congresso.

O nosso dia de paralisação, com um 
ato aqui no (Fórum) Pedro Lessa, com 
uma participação surpreendente dos 
nossos colegas, é um grito de alerta. Há 
uma crise institucional, que a gente está 
caminhando para ela porque no Brasil 
está cada vez difícil ser juiz e está fican-
do também bastante perigoso.
JJ - A magistratura pretende seguir 

com as manifestações, ou outras ativi-
dades neste sentido?

Ricardo de Castro - Olha, a gente 
está num processo de discussão. Nós va-
mos realizar uma nova assembleia para 
definir os rumos do movimento. Como a 
gente torce por uma saída institucional, 
nós estamos dando o devido tempo. A 
paralisação foi um sucesso, nós conse-
guimos colocar isso (as reivindicações) 
na agenda dos demais Poderes e vamos 
continuar. Agora tudo isso é um proces-
so de discussão coletiva.

JJ - Como o senhor vê a reivindicação 
dos servidores do Judiciário Federal, 
que também estão na luta pelo PCS?

Ricardo de Castro - Nós precisa-
mos ter clareza de que o que a gente 
está pedindo é uma reposição salarial. 
Ninguém está pedindo nada de extraor-
dinário. Os salários têm que manter seu 
padrão, seu poder de compra, isso é um 
conceito básico das relações de trabalho 
em todo lugar.

Por Carlos Eduardo Batista

‘Há uma crise institucional em curso, e a gente está 
caminhando para ela’, afirma presidente da Ajufesp
Em entrevista ao JJ, o juiz federal Ricardo Castro Nascimento fala sobre as reivindicações da magistratura 
e dos rumos da mobilização

Os servidores que trabalham em 
condições insalubres podem ter 
algo a comemorar. 

Em 25 de abril o TRF-3 deu pro-
vimento ao recurso do Departa-
mento Jurídico do Sintrajud, reco-
nhecendo que os co-autores da ação 
(alguns servidores do TRE) têm 
direito à aposentadoria especial por 
trabalharem em condições insalu-
bres.

 O TRF-3 reconheceu que o fato 
de não haver lei complementar para 
assegurar o direito dos servidores 
que trabalham nestas condições, 
por inércia do Legislativo, não 
afasta a força da Constituição Fe-
deral e os servidores não podem ser 
prejudicados em virtude da falta de 
regulamentação.

“Essa decisão é muito importante 
por representar mais um bom pre-

cedente favorável à aposentadoria 
especial daqueles que trabalham 
em condições insalubres ou perigo-
sas, apesar de beneficiar diretamen-
te apenas os servidores co-autores”, 
afirma a advogada do Sintrajud 
Eliana Villela.

Ela ainda informa que entrará 
com embargos de declaração para 
que o TRF esclareça como ficará a 
situação dos co-autores que já tra-
balharam tempo maior que os 25 
anos necessários para aposentado-
ria especial, tendo em vista que esta 
ação está tramitando há mais de 12 
anos na Justiça Federal. 

O objetivo é garantir o direi-
to daqueles que já poderiam estar 
aposentados, ou se aposentaram 
por tempo de contribuição, a serem 
ressarcidos pelo tempo a maior que 
foram obrigados a trabalhar.

Sintrajud obtém decisão favorável a 
servidores que trabalham em condições 
insalubres no TRE

Presidente da AJUFE, Ricardo de Castro Nascimento,  fala durante manifestação dos juízes

Divulgação AJUFE

Sintrajud e Assojaf-SP reivindicam 
aposentadoria especial para oficiais 
de justiça

Com o objetivo de incluir os 
oficiais de justiça de todo o país 
no PLP 330/06, que regulamenta 
a aposentadoria especial para os 
servidores públicos que exerçam  
atividade de risco, o Sintrajud e 
a Assojaf-SP têm feito um grande 
trabalho junto aos parlamentares. 
Em março e abril, os oficiais Erlon 
Sampaio, Seiji Tanaka, Fabiano 
Righ e Ronaldo Barbuy visitaram 
os parlamentares que compõem 
a Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público 
(Ctasp), onde tramita o PLP, pe-
dindo apoio para essa bandeira dos 
Ojafs.

Em março, depois de conversa 
com o presidente da Ctasp, depu-
tado Silvio Costa (PTB-PE) a re-
latoria do projeto foi entregue ao 
Deputado Roberto Policarpo (PT-
-DF), que atendendo às reivindica-
ções dos servidores se comprome-

teu a incluir os oficiais no PLP, em 
seu parecer.

Erlon e Seiji, entretanto, avaliam 
que ainda há muita luta pela frente, 
pois o projeto passará pelo Senado. 
“Já começamos a fazer um traba-
lho de convencimento junto aos 
Senadores”, lembra Erlon. Neste 
trabalho, além das conversas, está 
sendo entregue um dossiê, expli-
cando os porquês de a atividade 
do oficial de justiça ser de risco. O 
dossiê apresenta reportagens sobre 
as mortes de oficiais no exercício 
da função, além dos casos de ten-
tativas de homicídio, espancamen-
tos, cárceres privados e ameaças.
Os representantes da categoria 
também visitaram alguns setores 
do Executivo.  “O Sintrajud não 
medirá esforços para que esse di-
reito seja garantido em lei e faz um 
apelo para que todos se envolvam 
nessa luta”, conclui Erlon.



Sede: Rua Antonio de Godoy, 88/16º - São Paulo/SP - CEP 01034-000 - tel. (11) 3222 5833 - fax 3225 0608 - e-mail: sintrajud@sintrajud.org.br / Subsede Baixada Santista: R. Proost de Souza, 35 - Santos/SP - cep 11040-090 - 
e-mail: sintrajudsantos @uol.com.br - tel. (13) 3238 3807 / Subsede Barra Funda: R. Marquês de São Vicente, 235 - 19º and. - Bl. B - B. Funda/SP - cep 01139-001 - e-mail: subbarrafunda@sintrajud.org.br - tel. (11) 3392 3728 
/ 3525 9672  Jornalista:  Carlos Eduardo Batista Colaboradores: Hélcio Duarte Filho  Diagramador: Fábio Fernando Tiragem: 13.000 

DIRETORIA: Ana Luiza de Figueiredo Gomes; Ana Maria Fevereiro; Antonio Carlos Correia; Antonio dos Anjos 
Melquiades; Cleber Borges de Aguiar; Démerson Parreira Galvão Dias; Eliseu da Silva Trindade; Erlon Sampaio de 
Almeida; Inês Leal de Castro; Jorge Costa; Leica Cláudio Silva; Maria Angélica Olivieri; Maria Cecília Pereira; Marcelo 
Penna Kagaia; José Carlos Sanches.

        ornal do
       JudiciárioJ Órgão Oficial do Sindicato dos 

Trabalhadores do Judiciário 
Federal no Estado de São Paulo

Os projetos de lei que atacam direitos dos 
servidores públicos estão na pauta de discus-
são entre representantes do funcionalismo e 
do governo Dilma, numa reunião que acon-
tece dia 05 de maio, quarta-feira, em Brasília.

Resultado das grandes manifestações 
ocorridas em fevereiro e abril, que reuniram 
milhares de servidores na Capital contra 
as medidas do governo Dilma, a reunião é 
a primeira de três. Nas outras negociações 
agendadas estão em pauta a negociação co-
letiva dos servidores públicos e, na última, as 
questões econômicas, como a paridade entre 
aposentados e ativos e a política salarial.

Na avaliação de Paulo Barela, dirgente da 
CSP-Conlutas e da Coordenação Nacional 
de Entidades de Servidores Federais (Cnesf), 
o governo não tem dado nenhum sinal de que 
atenderá as reivindicações dos servidores. 

Servidores públicos exigem do governo Dilma retirada de 
projetos que atacam direitos
Negociação só está acontecendo porque servidores estão se levantando contra congelamento salarial e cortes no orçamento

Cerca de 2 mil trabalhadores enfrentam repressão policial no 
1º de Maio da Praça da Sé
Trabalhadores protestam contra cortes no orçamento e contra o congelamento salarial no serviço público

Trabalhadores fazem ato na Sé, em São Paulo, celebrando o 1º de Maio

Kit  Gaion

O tradicional 1º de Maio classista e in-
dependente de patrões e do governo que 
ocorre na Praça da Sé, em São Paulo, 
contou com cerca de 2 mil trabalhadores. 

Tinha tudo para ser mais um ato de re-
sistência e de luta convocado por orga-
nizações de esquerda não fosse a brutal 
repressão policial que aconteceu durante 
o evento.

A Praça da Sé estava tomada por bone-
cos da presidenta da República “Dil Má”, 
bandeiras e faixas defendendo as reivin-
dicações dos trabalhadores, denunciando 
o machismo, a opressão e a homofobia, 
quando a PM (Polícia Militar) prendeu 
uma pessoa que participava da atividade. 
Foram lançadas bombas pela polícia, em 
seguida vieram as balas de borracha. 

Os que participavam do 1º de Maio ten-
taram se proteger, mas muitos foram atin-
gidos pelo gás pimenta e o ativista Isaías 
Silva Carvalho, do MTST, foi ferido por 
duas balas de borracha. 

A repressão policial não conseguiu tirar 
a força dos manifestantes, ao contrário, 
impulsionou para que o ato seguisse com 
mais garra e denunciasse a criminaliza-
ção dos movimentos sociais.

Ato classista, independente 
de patrões e do governo

A importância da luta da classe traba-
lhadora contra o atual governo foi con-
firmada nas intervenções das entidades. 

Estiveram presentes organizações de 
esquerda, do movimento popular e es-
tudantil, como a CSP-Conlutas, Consul-
ta Popular, Intersindical, Unidos Para 
Lutar, ANEL e Pastoral Operária; Sin-
trajud, Sindsef-SP, Simpeen, Judiciário 
Estadual, Metroviários e outros sindi-
catos; membros do  movimento popular 
como o MTST, o MUST, o MST, e os 
partidos políticos PSOL, PSTU, PCB 
entre outros.

Dirigente da CSP-Conlutas, Luiz 
Carlos Prates, o Mancha, lembrou das 
lutas do povo árabe contra ditaduras e 
das mobilizações que têm acontecido 
na Europa contra a retirada de direitos, 
salientando a importância de que  é pre-
ciso lutar aqui no Brasil. Mancha disse 
que nesse 1º de Maio não há nada para 
se comemorar. 

O sindicalista lembrou o Dia de Na-
cional Mobilização, 28 de abril, con-
vocado pela CSP-Conlutas, quando os 
trabalhadores do país mostraram parte 
de sua força com paralisações e mani-
festações contra as medidas do governo 
Dilma: corte no orçamento, aumento de 
juros, aumento de preços, o congela-
mento dos salários dos servidores públi-
cos entre outros. “Devemos acabar com 
as mazelas do capitalismo, que este 1º 
de Maio seja um passo adiante para no-
vas manifestações”, finalizou.

Em nome da Consulta Popular, a dire-

tora do sintrajud Leica Silva afirmou que 
o 1º de Maio é o dia do trabalhador e não 
do trabalho. Criticando as centrais que 
fazem festas nesta data com recursos de 
grandes empresas ela disse: “É o traba-
lhador que constrói o mundo, com seu 
suor, seu sangue e sua vida. E há muita 
exploração, por isso, não há o que co-
memorar”. Para ela é fundamental que a 
classe trabalhadora redescubra a força da 
unidade, para construir um mundo novo. 
“Por isso a importância de atos como 
esse, pois ajudam a fortalecer a unidade 
entre os trabalhadores”, destacou.

Representante da Intersindical, Anto-
nio Cordeiro citou a importância de se 

construir um Brasil mais justo e socialis-
ta. “Não nos vendemos nem ao governo 
nem aos patrões. Para termos o país que 
queremos, sem miséria, justo e igualitá-
rio, devemos continuar lutando e seguir-
mos independentes.”

As apresentações culturais de música, 
teatro e poesia denunciaram a explora-
ção, o racismo e a miséria sofrida pelo 
povo brasileiro, que deve continuar sua 
luta. Os eventos culturais também lem-
braram que essa é uma data de reflexão 
e de conscientização, uma data para re-
afirmar que os trabalhadores devem rei-
vindicar seus direitos e defender as suas 
bandeiras.

A MP 520, que privatiza os hospitais uni-
versitários e abre espaço para a privatização 
dos SUS e da educação, por exemplo, é um 
dos projetos que o governo não abre mão, 
segundo disse a ministra do Planejamento, 
Mirian Belchior. 

Além desse, há o PLP 549/09 (congela-
mento salarial) e o PL 1992/07 (previdência 
complementar), entre outros.

“Nestes pontos, que são cruciais, o gover-
no tem demonstrado não ter acordo. Portan-
to, a nossa tarefa é alertar os servidores que 
somente a mobilização poderá reverter essa 
política do governo”, afirmou Barela. Para 
ele, a unidade que está sendo construída 
entre todos os servidores públicos tem sido 
fundamental na pressão sobre o governo. 
“Isso está forçando o governo a sentar e ne-
gociar”, disse.

Barela ainda destaca que as mobiliza-
ções do dia 28 de abril, ocorridas nos esta-
dos, foram bastante expressivas e ressalta a 
importância de se construir um grande dia 

de manifestações em 11 de maio. “Nós da 
CSP-Conlutas estamos trabalhando para 
que aconteçam grandes manifestações nesse 
dia”, afirmou.

No dia 12 de abril, servidores realizaram manifestação em Brasília , contra o congelamento salarial

Joana Darc Melo


