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Governo enrola e servidores 
aumentam a pressão

22 de junho de 2015

Na última sexta-feira (19/6), o Executivo 
não apresentou ao STF contraproposta ao 
PLC 28. Também não há nenhum acordo com 
relação ao PLC 41. A categoria que esperava 
d iscu t i r  a  resposta  do  governo  em 
assembleia-geral, vendo-se enrolada por 
mais uma vez, decidiu por intensificar a greve 
com mais atos e atividades de pressão.

Os servidores terão pela frente uma 
semana cheia pressionando os poderes 
Judiciário/MPU, Executivo e Legislativo. A 
greve, que cresce a cada dia, precisa ficar 
ainda mais forte tanto para fazer o governo se 
manifestar sobre nosso pleito quanto para 
aprovarmos os PLCs 28 e 41 da forma como 
estão, sem rebaixamento.

Se você já está na greve, converse com 
seus colegas para fazerem o mesmo.Se você 
ainda não aderiu à greve, a hora é agora. A 
categoria conta com a sua adesão. 

Calendário de Mobilização:

Segunda-feira (22/6): Piquetes, arrastões 
solidários e reunião do Comando de Greve

Terça-feira (23/6): Arrastões no STJ, TST e STF 
com assembleia-geral, caso haja a 
apresentação de contraproposta pelo governo

Quarta-feira (24/6): Ato em frente ao Palácio 
do Planalto e STF

Quinta-feira (25/6): Ato em frente à PGR

Sexta-feira (26/6): Assembleia-geral no STM

* PIQUETES TODOS OS DIAS
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Greve já é uma das maiores da 
nossa história: a categoria já não 

aceita mais enrolação!

A greve tem se alastrado por todos os 
locais de trabalho e a categoria tem mostrado 
disposição para enfrentar os ataques do 
governo. Analistas, técnicos e auxiliares 
estão unidos. Colegas que há muito tempo 
não paralisavam suas atividades abraçaram 
o movimento paredista acreditando na luta.

No TJDFT, há adesão em todos os Fóruns 
e em muitos setores tem se  garantido 
somente os processos urgentes. O TSE 
também participa da greve desde o início. O 
TRE tem aderido ao movimento e já paralisou 
as atividades em vários cartórios eleitorais. 
Na semana passada, os oficiais de justiça da 
Justiça Federal aderiram em peso à 

mobilização. Também há a ampliação da 
greve em outros setores da Justiça Federal e 
do TRF. O processo de mobilização tem sido 
realizado também no STJ e STM com a 
realização de arrastões de convencimento e 
no STF houve, na sexta-feira, adesão de 
muitos servidores da TI.

A greve no DF está em curva ascendente e 
chegando a locais que não tinham o costume 
de paralisar suas atividades. No entanto, o 
movimento ganhou o Brasil como um todo. 
Com o ingresso, neste dia 22, de Acre e 
Roraima ao time de estados grevistas, 
somente Tocantins, Mato Grosso do Sul e 
Sergipe ainda não deflagraram greve.

Governo não apresenta proposta e ainda 
aumenta o tempo para aposentadoria: 

postura de Dilma requer atenção e luta

No dia 17 de junho, a presidente Dilma vetou a 
mudança no cálculo do fator previdenciário 
aprovada no Congresso Nacional. Sem levar em 
conta o apelo dos trabalhadores, a presidente 
acionou mais uma vez a sua tesoura do ajuste 
fiscal e conseguiu piorar o que já era muito ruim. A 
regra aprovada previa a fórmula 85/95, em que o 
tempo de contribuição e idade somados teriam 
que ser, no mínimo, 85 para mulheres e 95 para 
homens. No entanto, foi apresentada uma medida 
provisória com uma alternativa que prevê uma 
gradação desse cálculo para que alcance a 
fórmula 90/100.

O governo demonstra que para garantir uma 
política de austeridade fiscal é capaz de impor 9 
anos sem reajuste ao Judiciário e ao MPU e de 
atacar os direitos dos trabalhadores. Essa 
postura indica que devemos intensificar a 
pressão e exigir  respeito à nossa categoria. É 
importantíssimo fortalecer e ampliar cada vez 
mais a greve, pois precisamos pressionar, com 
todas as nossas forças, o Senado para que aprove 
os PLCs 28 e 41 e o Executivo e Judiciário/MPU 
pelo fechamento de um acordo orçamentário que 
contemple nossas reivindicações.


	Page 1
	Page 2

