
21 de março de 2011

A insatisfação é geral: com
a inércia do ministro Peluso e
do procurador Gurgel, a cate-
goria se sente traída pelos
dirigentes. “Não há mais clima
para adiamentos, precisamos
ir à luta”, afirmou o coordena-
dor do Sindjus Berilo Leão.

 As manifestações come-
çam no dia 23 com uma cami-
nhada da PGR ao Planalto e
um ato no STF. Pelo calendário
aprovado pelos sindicatos de
todo país haverá uma nova
rodada de assembléias duran-
te o mês de abril, com indica-
tivo de greve por tempo inde-
terminado a partir do dia 3 de
maio. Fique atento ao calendá-
rio de mobilização em nosso
site e em nossos informativos.
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É hora de ir às ruas
Manifestação desta quarta abre calendário de luta pela aprovação dos PLs 6613 e 6697

Conquiste

o PCCR

Ato nesta quarta (23):

Concentração às 15h na

PGR, caminhada até

o Planalto e o STF

Palácio do
Planalto

STF

PGR
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Se a gente se unir,
consegue grandes avanços.

Velhos ou novos, todos
estamos no mesmo barco.
Todos somos servidores,

não magistrados. Compete
a nós melhorar o Judiciário

e dar credibilidade e
visibilidade à instituição.

Viriato Gaspar, técnico do
Superior Tribunal de Justiça

‘ ‘

‘ ‘
‘ ‘

Estamos todos frustrados e
indignados. Agora só nos resta parar e

nos mobilizar. Sem união não vai.

Joaquim Fernandes, técnico do Superior Tribunal de Justiça
‘ ‘

A insatisfação já está trazendo
problemas para o ambiente de

trabalho. Os servidores não vestem
mais a camisa da instituição.

Karina Rangel, técnica do
Supremo Tribunal Federal ‘ ‘‘ ‘

Todas as minhas conquistas foram pelo sindicato e
vou apoiar as estratégias que ele traçar. Eu quero que

os promotores também participem desse ato.
Marizely Marques, técnica da Promotoria da Defesa da Educação

‘ ‘ ‘ ‘
Peluso se comprometeu a ir atrás, então

temos que conversar com ele. A nós, servidores,
cabe participar da manifestação para mostrar

que estamos precisando desse aumento.
Karla Tessmann, analista do Supremo Tribunal Federal

‘ ‘
‘ ‘
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Concentração às 15h na PGR,
caminhada ao Planalto e ato no STF

Quarta, dia 23, todos à Praça!


