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Cresce a greve nos Estados 

Categoria se 
mobiliza por 

reajuste salarial
Servidores dizem não à política de reajuste zero de Dilma e retomam manifestações pelo PCS e por aumento salarial

As paralisações na Jus-
tiça Federal e TRF-3 
(48 horas) e na JT/

Barra Funda (24 horas) são 
um importante passo na re-
tomada da mobilização con-
tra o congelamento salarial e 
na construção da greve por 
tempo indeterminado.

Na JF e TRF, os servidores 
cruzam os braços nos dias 16 
e 17 e avaliam os próximos 
passos da mobilização ao 
final do segundo dia. “Para 
superar o congelamento e 
o descaso das administra-
ções com a remuneração 
dos servidores, não existe 
mágica. Cada servidor pre-
cisa assumir a sua parcela de 
responsabilidade e vir par-
ticipar desta mobilização, 
que acontece não só em São 
Paulo, mas em todo o país”, 
declarou Adilson Rodrigues , 
diretor do Sintrajud e servi-
dor da JF de Santos.

Na Justiça Trabalhista, além 
da luta contra o congelamento 
salarial, os servidores querem 
que a presidência do TRT-2 
revogue ou suspenda a porta-
ria que determina a extensão 
do horário de atendimento 
do balcão em duas horas e 
meia, mas que não garante a 
estrutura necessária aos ser-
vidores. “Não somos contra 
a ampliação do atendimen-
to. Mas queremos melhores 
condições de trabalho para 
que possamos prestar um 
melhor serviço ao jurisdicio-
nado”, explicou Leica Silva, 
diretora do Sintrajud e servi-
dora da JT/ Barra Funda.

Tramitação do PL 6613/09
Junho de 2010 foi o mês em 

que o PL 6613/09 teve a sua úl-
tima movimentação na Câmara 
dos deputados. Dali em diante, 
os servidores e suas entidades 
representativas fizeram todos 
os esforços para que o gover-
no, o Congresso e os tribunais 
mantivessem o diálogo com a 
categoria. Mas nesse um ano, 
o que os servidores encontra-
ram foram as portas fechadas 
e reuniões pouco frutíferas.

Diante de tantas negativas 
percebe-se que “há um verda-
deiro conluio para manter os 
nossos salários congelados”, 
avalia o diretor do Sintrajud e 
da Fenajufe Antonio Melquía-
des lembrando que em junho 
do ano passado o então presi-
dente Lula se reuniu com o pre-
sidente do TSE, Ricardo Lewan-
dowski e se comprometeu a 
retomar as negociações em 
torno do PCS logo após as elei-
ções. “Mas Lula não cumpriu a 
sua palavra desrespeitando o 
Poder Judiciário, o MPU e to-
dos os servidores”, afirmou.

Diante da postura do presi-
dente do STF, Cezar Peluso, e 
da Presidente da República, 
Dilma Rousseff de não re-
ceber os servidores, Melqui 
acredita que a greve nacional 
da categoria precisa ser mui-
to forte: “O nosso projeto só 
andou quando houve greve. 
Precisamos construir uma 
mobilização para valer, que 
tenha impacto na sociedade, 
somente dessa forma coloca-
remos fim à política de reajus-
te zero de Dilma”, concluiu.

Os servidores do judiciário estão se mobili-
zando contra o congelamento. Em alguns 
estados, a categoria já está em greve por 

tempo indeterminado como é o caso de Brasília, 
que estão com os braços cruzados desde o dia 24 
de maio, da Bahia, que iniciou no dia 1º de junho 
e do Mato Grosso, que começou no dia 7.

Outros estados devem aderir nos próximos 
dias: a Justiça do Trabalho do Amazonas/Rorai-
ma para a partir do dia 15. No Pará, Amapá e Rio 
Grande do Sul, a greve está marcada para come-
çar na quinta-feira, 16 de junho. Já em Pernam-
buco, as paralisações ocorrem nos dias 15 e 16 
(duas horas) e 17 (24 horas). No TRT-15, do inte-
rior paulista, e os servidores de Goiás aprovaram 
no dia 20 como data para deflagrar a greve. 

Próximos dias
Em Santa Catarina, os servidores vão 

decidir pela greve no dia 15. Já o Rio de 
Janeiro, irá decidir pela paralisação no 
dia 16. Na sexta-feira (17) está marcada 
uma votação em Alagoas.

Os servidores da Procuradoria da Re-
pública do Maranhão realizarão atos de 
mobilização durante duas horas (das 
14h às 16h) nesta quarta-feira (15). O 
objetivo da atividade é preparar a cate-
goria para deflagrar a greve por tempo 
indeterminado. A programação do dia 
15 foi decidida nesta sexta-feira (10), 
durante reunião do sindicato com os 
servidores do MPU.

Servidores encerrando manifestação no TRF-3, no final de 2009

Wladmir Aguiar
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Nesta semana, o relator do PL 6613/09 (que trata do 
PCS) na Comissão de Finanças e Tributação (CFT), 
deputado federal Roberto Policarpo (PT/DF) divulgou 

seu relatório aos Diretores Gerais dos tribunais superiores, em 
que valoriza somente a Gratificação por atividade Judiciária 
(GAJ). Há quem esteja esperançoso com a ideia de que 
finalmente teremos reajuste, afinal de contas há um ano o 
PCS está parado na Câmara.

O relatório não traz nenhuma novidade, Policarpo havia 
emendado o PL 6613/09 com uma proposta semelhante 
ao seu relatório. Quando foi nomeado relator do projeto, 
por uma questão regimental, ele teve de abrir mão de sua 
emenda. Em entrevista ao site do Sintrajud, Policarpo já 
tinha dito que não mudaria sua posição mesmo se a Reunião 
Ampliada da Fenajufe, que congrega servidores de todo o 
país, mantivesse a defesa do PL original.

Tanto a Ampliada como a Plenária Estatutária da Fenajufe 
decidiram pela forma de remuneração entregue pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) à Câmara, no final de 2009. Policarpo, 
ex-dirigente da federação e do Sindjus-DF, contrariando 
ambas decisões divulga seu relatório contendo ao menos 
três problemas: desrespeita as decisões da categoria em nível 
nacional; não reajusta o vencimento básico e adia para 2012 
a possibilidade de reajuste, aceitando, dessa forma, mais um 
ano de congelamento salarial.

Este item fica mais grave, na medida em que outros 
projetos de leis, como o PLP 549/09, tramitam no Congresso 
e se aprovados podem inviabilizar o nosso reajuste.

É importante ressaltar que, as decisões da categoria em 
âmbito nacional também desautorizam qualquer outra 
negociação que modifique a forma de remuneração, 
incluindo o subsídio.

Ao longo dos anos de luta pela valorização da carreira, 
com longas e duras greves que levaram à aprovação dos três 
PCSs, os servidores sempre reivindicaram a valorização do 
Vencimento Básico. 

Também foi ao longo desses anos de luta que os 
trabalhadores do Judiciário aprenderam que não existe 
milagre ou mágica quando o assunto é derrubar a 
intransigência do governo federal. Somente com uma forte 
greve nacional o processo de negociação com o Executivo e 
a cúpula do Judiciário será aberto e poderá ter um desfecho 
favorável para os trabalhadores.

É importante que a categoria compreenda que o relatório 
divulgado não é garantia de qualquer reajuste. Portanto, 
esse processo de mobilização nacional deve ser no sentido 
de obrigar o governo a abrir efetivamente a negociação 
com a apresentação de propostas que atendam as nossas 
reivindicações.

Exigimos que as deliberações das instâncias da categoria 
sejam respeitadas tanto pelo deputado Policarpo quanto 
por qualquer outro grupo que intervenha na negociação. 
Ressaltamos que é a categoria quem deve decidir sobre 
qualquer proposta apresentada no processo de negociação. 
Essa sempre foi a prática do Sintrajud e assim seguiremos.

Editorial

Sem ilusões, seguir 
na luta pelo PCS

Muito se fala da ocupação 
brasuca no Haiti, com 
primitivismos de que o 

Brasil, ao combater o terrorismo, 
acaba por se caracterizar como 
tal, ou que os militares netos dos 
Hippies, fossem culpados pelas 
torturas do Regime Militar. Mas 
será que vale a pena lutar pelo 
inferno dos outros? Será que in-
vadimos ou damos assistência 
a um País estiolado pelo terre-
moto e pelas gangues? Será que 
seria o caso de fazer uma Revo-
lução para tirar o exército de lá? 
Poderemos abraçar uma revolu-
ção no Haiti ou na África se esta-
mos entibiados, com querelas e 
frágil democracia?

Dito isto, é importante des-
tacar que a ideologia formada 
contra os brasucas no Haiti, não 
se sustenta pelo fato de que 
num momento anterior, o Haiti 
vivia num estado de completo 
caos, fruto da pauperização do 

A questão do Haiti

solo para a instalação de indús-
trias capitalistas!

Hoje, não mais do que 20% 
trabalham, e boa parte é forma-
da por estrangeiros da Repúpli-
ca Dominicana, País que divide a 
ilha de Hispaniola com o Haiti.

Com a miséria, vem a violên-
cia, com isso, as pessoas passam 
a viver no Estado de Natureza de 
cada um por si, disputando cada 
espaço com unhas e dentes. O 
Estado lá é praticamente nulo 
pra conter tamanha onda de 
violência e anarquia, fora as gan-
gues fortemente armadas que 
viviam por lá, captando toda 
ajuda externa.

Isso mudou, pois a peculiar 
presença brasileira no Haiti apa-
ziguou estas gangues, distribuin-
do simpatia, trazendo futebol, es-
perança e paz. Talvez não esteja 
bom com todos eles, brasileiros e 
outros soldados? Muito pior seria 
sem eles, onde reinava uma bar-

bárie que não se podia noticiar, 
onde havia haitianos acostuma-
dos a comer biscoito a base de 
barro, maisena, manteiga e açú-
car, onde as pessoas eram só nú-
meros, números de mortos.

Então, o exército brasuca 
no Haiti, frente ao exemplo de 
revés deste capitalismo que 
muito quis tirar do proletaria-
do a todo custo a todo tempo, 
destruindo tudo e todos, serve 
como ícone utilitarista, sem 
precisar de violência por vio-
lência, mostrando personali-
dade, e mesmo inserido numa 
realidade que não tenha resol-
vido seus problemas internos, 
consegue algumas performan-
ces mundo afora, mostrando o 
porquê de ser uma instituição 
genuinamente brasileira.

Rodrigo Carneiro
Servidor da Justiça 

Trabalhista, na Barra Funda

Inicio este texto afirmando que 
ajudar a reverter a situação da 
cobrança previdenciária dos 

aposentados e reparar tamanha 
injustiça cometida, para mim é 
uma questão de honra.

Como disse o deputado Car-
los Mota (PSB-MG) autor da PEC 
555/06, que visa a extinção de 
cobrança previdenciária sobre 
os proventos dos servidores 
públicos aposentados (inati-
vos) a contribuição foi uma das 
“mais cruéis” medidas tomadas 
contra os servidores públicos 
aposentados.

Naquela época de corrup-
ção, “mensalão” e barganha é 
que a cobrança foi instituída e 
muitos que já estavam aposen-
tados e não pagavam a Previ-
dência, passaram a contribuir 
com o índice de 11%. O princi-
pio do direito adquirido não foi 
respeitado.

Em São Paulo, a partir de 
uma iniciativa do Sindifisco 

Nacional “Sindicato Nacional 
dos Auditores da Receita Fede-
ral”, na pessoa de Luiz Fuchs, da 
direção, estamos desenvolven-
do um intenso trabalho a fim 
de que a PEC vá a plenário e 
seja aprovada. Constituímos a 
chamada “ Frente Nacional São 
Paulo pela PEC 555”,  integrada 
por sindicatos e associações de 
São Paulo com o objetivo de 
lutar  a fim de reverter situação 
tão injusta.

Fizemos já inúmeras reuni-
ões contando sempre com a 
presença de vários parlamen-
tares, entre eles, o deputado 
Arnaldo Faria de Sá (PTB) que 
está encampando essa luta.

O trabalho consiste em 
definir atividades a serem in-
tensificadas com o objetivo 
de sensibilizar e convencer os 
parlamentares a votarem a fa-
vor da matéria. A partir de um 
processo de divulgação e cons-
cientização, a PEC poderá ser 

levada a plenário no segundo 
semestre do ano e a vitoria po-
derá ser alcançada, porém essa 
vitoria precisa ser construída. 

Como diz Luiz Fuchs, temos 
que plantar as sementes em 
todos os Estados e eu fui encar-
regada de divulgar o trabalho 
junto a entidades sindicais e 
associativas do Rio de Janeiro. 
Cada Estado terá a tarefa de 
fazer a divulgação e realizar o 
trabalho junto aos seus par-
lamentares. Também será ne-
cessário realizar uma grande 
caravana a Brasília em agosto 
próximo.

Há muita polêmica sobre o 
chamado déficit da Previdên-
cia e os aposentados não de-
vem pagar essa conta.

Ana Maria Fevereiro
Ex-diretora executiva do 

Sintrajud e Dirigente do 
Núcleo de Aposentados 

do Sintrajud/SP

A luta pela PEC 555

IDEIAS - textos para esta seção devem ser enviados por email para imprensa@sintrajud.org.br, 
contendo no máximo 2.000 toques. Textos com excesso de caracteres serão devolvidos ao autor.

* Ana Maria Fevereiro

* Rodrigo Carneiro

Ideias
Um espaço para a livre expressão de opinião.

Os artigos não refletem necessariamente a opinião da diretoria do Sintrajud

Próximos Ideias
Admirável Judiciário Novo 
Neemias Freire – entregue em 09/06

Corpus Cristhi, o que é 
Edson Luiz Sampel – entregue em 03/06
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Os servidores ob-
tiveram um voto 
favorável à luta 

pela revisão salarial do 
relator no julgamento, 
no Supremo Tribunal Fe-
deral, do direito da cate-
goria à indenização, em 
decorrência do não cum-
primento por parte dos 
governos desta determi-
nação constitucional.

O ministro Marco 
Aurélio reconheceu o 
direito dos autores do 
Recurso Extraordinário 
565089 de serem indeni-
zados por não terem tido 
os salários reajustados ao 
longo dos últimos anos. 
No entanto, a votação, 
iniciada na sessão de 
quinta-feira (9), acabou 
suspensa após o pedido 
de vista, para analisar o 

Voto do relator, pró-servidores, diz que 
nada justifica não revisar os salários

Julgamento sobre indenização pelo desrespeito à revisão 
salarial é suspenso no STF após parecer de Marco Aurélio

voto do relator, feito pela 
ministra Cármen Lúcia 
Antunes Rocha. Nenhum 
outro ministro além de 
Marco Aurélio apresen-
tou seu voto. O recurso 
ao Supremo foi movido 
por policiais de São Pau-
lo, mas a decisão terá 
posterior repercussão 
para todo o funcionalis-
mo. 

A cobrança da inde-
nização é uma forma de 
tentar punir o Estado 
por não cumprir a Cons-
tituição. Em sua decisão, 
o ministro Marco Auré-
lio destaca justamente 
esse aspecto: diz que os 
autores do recurso não 
buscam aumentos, mas 
apenas a indenização 
pelo descumprimento 
do Estado de um dever 

jurídico, de um comando 
constitucional.

A revisão geral anual 
está assegurada no arti-
go 37, ressalta. O ministro 
observa que a correção 
monetária não é ganho 
ou lucro, mas um com-
ponente essencial do 
contrato do servidor com 
a administração pública. 
Marco Aurélio também 
descarta as alegações de 
que eventuais impactos 
financeiros negativos nas 
contas públicas justifica-
riam o desrespeito a este 
dispositivo constitucio-
nal. O ministro assinalou 
ainda que enquanto o 
comando constitucional 
diz o que deve ser feito, 
a sanção diz o que acon-
tece quando isso não é 
respeitado – um e outro 

seriam inseparáveis.
O voto do ministro 

Marco Aurélio legitima a 
luta do funcionalismo pú-
blico federal pela revisão 
salarial e fortalece a atual 
campanha salarial unifi-
cada, que tem entre suas 
principais reivindicações 
o respeito à data-base e 

a reposição da inflação. 
Duas manifestações con-
juntas já foram realizadas 
em Brasília e, no dia 16 de 
junho, a categoria volta a 
protestar com passeata e 
atos públicos nacionais 
na capital do país.

Mesmo considerando 
esse voto importante, 

sabemos que apenas a 
ação jurídica não será 
capaz de conquistar os 
nossos aumentos, mas 
só a nossa luta e mobili-
zação podem garantir os 
nossos direitos.

Leia matéria 
completa no site 

www.sintrajud.org.br

Administração não recua e afirma que seguirá 
no processo de centralizar ambulatórios

Para Sintrajud, os argumentos da administração não são 
convincentes e as  necessidades do serviço aos servidores 

não estão sendo levadas em consideração

Nem o abaixo-as-
sinado pedindo 
a suspensão da 

desativação dos am-
bulatórios entregue 
pelo Sintrajud foi leva-
do em consideração, e 
a administração dos 
prédios da Justiça Fe-
deral pretende seguir 
em frente na unifica-
ção do atendimento 
ambulatorial. “A ad-
ministração ignora a 
necessidade desses 
atendimentos aos ser-
vidores e dá argumen-
tos pobres”, afirma a 
servidora e diretora 
do Sintrajud Angélica 
Olivieri.

Em um dos trechos 
da resposta enviada 
ao sindicato pelo Nú-

cleo de Saúde da ad-
ministração se afirma 
que “tanto os equi-
pamentos e materiais 
como medicação de 
urgência colocada à 
disposição dos servi-
dores, devem ser ar-
mazenados em con-
dições especiais... A 
finalidade da institui-
ção é a prestação de 
serviços jurisdicionais 
e não médicos, razão 
pela qual não se jus-
tifica o investimen-
to nestes materiais e 
equipamentos de for-
ma descentralizada”. 
Para Angélica, esse 
tipo de argumento é 
vergonhoso. “A gen-
te não pode aceitar 
essa justificativa, e 

sim exigir que se crie 
as condições para a 
implementação dos 
ambulatórios, que é 
um direito dos servi-
dores.”

Angélica lembra 
que há legislação que 
garante a existência 
de ambulatórios médi-
cos em locais com um 
número expressivo de 
trabalhadores, como 
é caso dos prédios da 
Justiça Federal. “Isso 
mostra que a adminis-
tração não obedece a 
legislação e não pensa 
no bem estar de todos. 
O servidor precisa de 
um ambulatório em 
seu local de trabalho, 
porque às vezes não 
tem condições de se 

locomover para outro 
local”, afirma.

Ainda segundo ar-
gumento da adminis-
tração, a instituição 
conta com apenas 
quatro profissionais 
médicos. O que “mos-

tra” mais uma vez que 
há necessidade de 
mais contratações. É 
necessário abrir mais 
concursos”, afirma An-
gélica.

O Sintrajud vai con-
tinuar tomando todas 

as medidas para rever-
ter essa decisão, mas a 
questão mais impor-
tante é aproveitarmos 
esse momento de mo-
bilização pelo PCS para 
lutar pela manutenção 
deste direito.

Jesus Carlos

Ilustração

Servidores em manifestação em São Paulo exigem o cumprimento da data-base
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Funcionalismo prepara semana de pressão em Brasília contra salários congelados

Samuel Tosta

A luta contra o 
congelamento 
salarial imposto 

pelo governo de Dilma 
Rousseff e a ameaça a 
direitos consagrados 
dos trabalhadores pú-
blicos promete movi-
mentar Brasília nesta 
semana. O conjunto 
do funcionalismo pro-
move, na quinta-feira 
(16), uma manifestação 
nacional contra os pro-
jetos que retiram direi-
tos da categoria e pelo 
respeito à data-base. 

“Queremos fazer 
mais uma grande passe-
ata em Brasília, superior 
às de fevereiro e de abril”, 
diz Paulo Barela, servidor 
do IBGE e dirigente da 
CSP-Conlutas (Central 
Sindical e Popular), uma 
das centrais que apoiam 
o movimento, liderado 
por federações da cate-

Manifestações do Judiciário se unem às de todo funcionalismo, que promove nova marcha na capital do país
goria e pela Cnesf (Coorde-
nação Nacional das Entida-
des dos Servidores Públicos 
Federais).

A nossa luta é a mesma 
do conjunto do funcio-
nalismo, neste sentido é 
preciso jogarmos todos os 
esforços para a construção 
dessa unidade. Por isso, o 
Sintrajud está enviando 
uma delegação para par-
ticipar da marcha do dia 
16. Veja o que disseram al-
guns dos participantes.

“A gente precisa se 
mobilizar para mostrar ao 
governo que precisamos 
de um reajuste justo e que 
não estamos felizes com o 
tratamento que temos re-
cebido. O governo tem nos 
ignorado, por isso, precisa-
mos fazer barulho, chamar 
a atenção para nossas rei-
vindicações”, explica o di-
retor de base do Sintrajud 
José Maria da Rocha.

“É muito importante 
participar de uma marcha 
como esta à Brasília. Um 
ato como este dará visibi-
lidade ao movimento. Só 
assim, a gente vai conse-
guir atingir nossas reivin-
dicações”, disse o servidor 
do Pedro Lessa, Adonias 
Pereira de Sousa.

“Infelizmente nossa ca-
tegoria é elitizada e acha 
que sindicato é coisa de 
operários. Muitos servido-
res não têm consciência, 
não descem para fazer 
manifestações, não fazem 
greve, o que é uma pena”, 
lamentou.

Para o diretor de base 
do Sintrajud, Jefferson 
Cabral, a participação 
à marcha é de extrema 
importância para que as 
reivindicações cheguem 
ao governo. “Por muito 
tempo as greves se inicia-
vam em São Paulo. Este 

ano foi diferente e Brasília 
deu o pontapé inicial e 
hoje é o cartão postal do 
momento, e por isso não 

podemos deixar de ir. In-
felizmente temos muitos 
colegas acomodados que 
esperam que os outros fa-

Joana Darc Mello

Conjunto do funcionalismo consegue abrir negociação com o governo após as marchas de fevereiro e março em Brasília

Rio veste vermelho, repudia “ditadura” e 
faz sua maior passeata desde o Fora Collor

Milhares de 
manifestantes 

comparecem 
à passeata em 

Copacabana 
de apoio aos 

bombeiros e de 
repúdio às medidas 

do governador 
Sérgio Cabral  

O Rio vestiu verme-
lho para defender 
os bombeiros e 

repudiar o que os mani-
festantes chamaram de 
“ditadura” do governa-
dor Sérgio Cabral Filho, 
no maior protesto no es-
tado desde os atos que 
derrubaram o presidente 
Fernando Collor. A passe-
ata que percorreu a orla 
de Copacabana, na Zona 
Sul, defendeu também 
os serviços públicos e os 
servidores. Categorias or-
ganizadas, como trabalha-
dores da educação esta-
dual, em greve, da saúde 
e policiais civis e militares 

participaram e ajudaram a 
organizar o protesto.

O clima “vermelho”, cor 
que simboliza essa luta, já 
vinha contagiando o Rio 
desde o início da campa-
nha pela libertação de 439 

bombeiros presos após 
ocuparem o quartel cen-
tral da corporação, no dia 
3 – eles foram soltos na 
véspera do ato, após uma 
semana encarcerados. 

Milhares de adesivos 

com os dizeres “Somos To-
dos Bombeiros”, “estamos 
em greve” ou que traziam 
a figura do governador 
caracterizada como o di-
tador nazista Adolf Hitler, 
eram vistos colados ao 

peito dos manifestantes. 
No encerramento, no 

Posto 6, o cabo Bene-
venuto Daciolo, um dos 
líderes do movimento, 
disse que a categoria vai 
voltar ao trabalho e está 

disposta a dialogar com o 
governador, mas manterá 
as mobilizações com no-
vos protestos. “A luta dos 
bombeiros também é (a 
luta) da saúde, da educa-
ção, da MP, da polícia civil, 
da população fluminen-
se”, disse.  “Lembramos 
que os professores não 
são preguiçosos, que os 
médicos não são vaga-
bundos e que os bom-
beiros não são covardes 
e nem vândalos”, disse 
Benevenuto. 

“Hoje nós escrevemos 
uma linda página na histó-
ria do Rio de Janeiro e do 
Brasil nas lutas de todos 
os trabalhadores”, disse o 
dirigente da CSP-Conlutas 
Cyro Garcia. Pouco antes, 
a professora Vera Nepo-
muceno, do sindicato dos 
trabalhadores da Educa-
ção (Sepe-RJ), defendeu 
os serviços públicos, disse 
que os bombeiros foram 
vanguarda na mobiliza-
ção e que ajudaram os 
trabalhadores da educa-
ção a entrar em greve. 
“Desta vez, vocês foram 
os professores”, disse.

çam algo por eles. Mui-
tos não sabem que a 
união faz a luta crescer 
e ganhar força.”

No domingo, 12/06, milhares de manifestantes tomam a orla da Copacabana em defesa do Bombeiros


