
Filiado à CUT/FENAJUFE

BOLETIM  SEMANAL Sindicato dos 
Trabalhadores 
do Poder Judiciário 
e do Ministério 
Público da União 
no Distrito Federal

3 
d

e 
ag

o
st

o
 d

e 
20

12

O Sindjus, cumprindo os dispositivos legais, encaminhou 
ofício, na tarde desta quinta-feira (2/8), ao procurador-geral 
da República, Roberto Gurgel, informando que no dia 6 de 

agosto, às 16h, será realizada uma assembleia com indicativo de 
greve reunindo todos os servidores do Ministério Público da União 
lotados no Distrito Federal.

Segundo o documento, assinado pela coordenadora Ana Paula 
Cusinato, o objetivo da greve, caso deflagrada, é exigir a reabertura 
das negociações entre o MPF e o poder Executivo para concretizar 
o reajuste salarial dos servidores do MPU que, assim como os do 
Judiciário, estão há seis anos sem receber qualquer reajuste. 

O ofício também ressalta o direito de greve dos servidores públicos 
previsto na Constituição e nas decisões do STF. Dessa forma, o PGR 
fica ciente dos rumos do nosso movimento. Um movimento legítimo 
e necessário que busca justiça aos servidores do MPU. 

O Sindjus está convocando para a 
próxima segunda-feira, dia 6, às 16h, 
em frente ao MPDFT, uma assembleia 
dos servidores do MPU com o objetivo 
de unificar a luta por reajuste salarial 
desses trabalhadores com a dos 
servidores do Judiciário. 

A luta das duas categorias é uma só. 
Não pode ser separada. Somente unidos, 
os servidores do MPU e do Judiciário têm 
chance de derrotar a política de reajuste 
zero da presidenta Dilma. 

Conforme o procurador geral 
Roberto Gurgel já informou, o 
presidente do STF, ministro Carlos 
Ayres Britto, é quem vai conduzir as 
negociações do plano dos servidores 

PGR já foi avisado pelo Sindjus: MPU 
pode começar greve no dia 06

do MPU com os técnicos do Ministério 
do Planejamento. Nada mais lógico e 
prático, portanto, do que as bases das 
duas categorias estarem juntas desde 
já, construindo a greve que definirá a 
aprovação dos dois planos de carreira, 
cargos e remuneração. 

Os servidores do MPU têm a 
responsabilidade de distinguir, neste 
momento, quem são os seus inimigos, 
quem são os sabotadores de suas 
conquistas salariais. É óbvio que a 
conquista dos dois novos planos será 
mais viável se a greve iniciada nesse 
primeiro de agosto congregar todos os 
servidores da Justiça – do MPU e do 
Judiciário. Pode haver uma ou outra 

divergência entre as duas categorias, 
mas o ponto de união de agora é 
muito maior: derrotar a política de 
reajuste zero do governo Dilma! 

Vale para os servidores do MPU a 
mesma frase que o Sindjus está dizendo 
para os servidores do Judiciário: "Se 
você aderir, o plano passa"! 

Assembleia do Ministério Público 
com indicativo de greve 

Dia 6 de agosto, às 16h, no Edifício 
Sede do MPDFT 

Os locais de trabalho que 
precisarem de transporte poderão 
entrar em contato com Serviço de 
Atendimento ao Filiado no telefone 
3212 2613

Sindjus quer unir os servidores do 

MPU com os servidores do Judiciário
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A greve no Judiciário começou 
num clima de muito baru-
lho, animação e compromisso 

dos servidores para com aprovação 
do reajuste. E uma das coisas mais 
gratificantes desses dois dias é ob-
servar servidores que nunca tinham 
participado de um movimento desta 
natureza abraçando a causa ao lado 
de grevistas históricos. Os servidores 
estão determinados a conseguir, com 
muito suor, esse reajuste salarial.

A mobilização nos primeiros dias 
foi intensificada nos locais de maior 
concentração de servidores, mas a 
semente da greve já pegou também 
em fóruns de diversas cidades. To-
dos querem participar, unir-se em 
torno de uma bandeira maior – a 
valorização salarial da categoria, in-
dependentemente de lotação, cargo 
ou tempo de casa. 

Uma mobilização alto-astral, re-
tratando a criatividade e a força de 
vontade de uma categoria que sem-
pre conquistou seus reajustes graças 
à união e à combatividade de seus 
servidores. Para traduzir um pouco 
do que foram esses dois primeiros 
dias, tivemos fechamento de rua, 
lanche solidário, apitaço, abraço 
a prédios, passeata, visitas de sala 
em sala, entrega de cartas a juízes, 
abaixo-assinados, palavras de ordem 
e arrastões de convencimento. 

Conseguimos chamar a atenção 
da imprensa, dos magistrados, da 
população e, sobretudo, dos ser-
vidores que estavam em dúvida se 
aderiam ou não ao nosso movimen-
to. No segundo dia, a participação 
foi muito maior do que no primeiro, 
que já indicava números satisfató-
rios. Os coordenadores do Sindjus e 

Na tarde desta quinta-feira (2), ocorreu a cerimônia 
de inauguração da 2ª etapa do edifício sede do MPDFT, 
com a participação de autoridades do Ministério 
Público. Os servidores que estavam no piquete do TJDFT 
foram para frente do MPDFT com bandeiras e faixas e 
começaram a gritar “servidores na rua, Dilma a culpa 
é sua”. Isso porque os servidores tinham a informação 
de que a presidenta poderia comparecer à cerimônia, 
pois havia sido convidada. A presença de Dilma não se 

confirmou, mas o nosso recado foi dado. Pressão total. 
 A manifestação também serviu para preparar 

o clima no Ministério Público, que pode deflagrar 
greve já na próxima segunda-feira (6). É importante 
observar que os servidores estão animados e 
aproveitando todas as ocasiões para demonstrar 
o descontentamento com a política da presidenta 
Dilma. A ideia é preencher todos os espaços no 
intuito de multiplicar nossa mobilização.  

Primeiros dias de greve são animadores
os integrantes do Comando de Gre-
ve estão animados com a tendência 
de crescimento da greve nos próxi-
mos dias. 

Há muitos motivos para ficar oti-
mista com esses dois dias de greve. 
A nossa categoria está unida e lu-
tando de forma aguerrida contra o 
arrocho salarial imposto pela presi-
denta Dilma. Os piquetes, que pul-
sam como o coração da greve, têm 
sensibilizado os servidores, provo-
cando manifestações vivas e con-
cretas de solidariedade, de compa-
nheirismo, de unidade, de vontade 
de vencer. Sem dúvida alguma, os 
próximos dias prometem. 

Não fique de fora. Participe desse 
movimento que tem tudo para mu-
dar a realidade de quem está há seis 
anos sem qualquer reajuste salarial. 
A causa é coletiva, a luta também. 

 

Servidores do Judiciário fazem 

manifestação em frente ao MPDFT


