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Mais de cinco mil servidores do Judi-
ciário e do MPU participaram nesta terça
(1º/6) do ato público em frente ao Minis-
tério do Planejamento. Acompanhados
pela “bandinha do PCCR”, os manifes-
tantes gritavam: “Servidores na rua! Ber-
nardo, a culpa é sua!” Foi uma forma de
exigir do ministro Paulo Bernardo a ne-
gociação para que o Congresso aprove os
PLs 6613 e 6697.

“Estamos aqui para exigir que o mi-
nistro atenda aos servidores. O governo
deu aumento para diversas categorias, e
agora para o Legislativo. Não há razão para
discriminar os servidores da Justiça. Exigi-
mos respeito”, discursou o coordenador-
geral do Sindjus, Roberto Policarpo.

Para Policarpo, os servidores do Judi-
ciário e do MPU não podem ser tratados
como se fossem de segunda categoria.
Na semana passado o ministro Paulo Ber-
nardo admitiu pela primeira vez que es-
tava disposto a negociar com os servido-
res. “Mas precisamos que as negociações
entre o Ministério do Planejamento, o STF
e o MPU comecem imediatamente”, en-
fatizou Policarpo.

O coordenador-geral do Sindjus rea-
firmou a necessidade da categoria refor-
çar a greve. “A pressão vai aumentar. Em
2002 e 2006 também não foi fácil aprovar
nossos PCS, mas saímos vitoriosos”, re-
cordou, destacando que a greve é um ato
de cidadania.

Policarpo e integrantes da Fenajufe reuniram-se
ontem (dia 1º) com o diretor-geral do STF, Alcides
Diniz, e o secretário de Recursos Humanos, Amarildo
Vieira. Diniz informou que o STF continuará defen-
dendo o conteúdo original do PL 6613, nas conver-
sas com o ministro Paulo Bernardo e representantes
da área econômica do governo. Para Diniz, neste
momento qualquer mudança no PL poderia paralisar
as negociações. O diretor-geral também informou que
nesta quarta ou sexta deverá se reunir com o ministro
do Planejamento para discutir a revisão salarial e
reafirmar a posição do STF, favorável ao projeto origi-
nal em tramitação na Câmara. Segundo Alcides e
Amarildo, os diretores-gerais dos tribunais superiores
também participarão dessa reunião, com o objetivo de
defender a posição do Judiciário.

STF reafirma defesa do PL 6613

“Bernardo, a culpa é sua!”
Manifestantes exigem que ministro do Planejamento negocie o plano de carreira
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A greve é um direito constitucional de cada trabalhador. Cumprimos
todas as exigências legais para deflagrar esse movimento. Pode ter certeza:

você tem toda a segurança para participar dessa mobilização.

Não podemos
nos entregar às
dificuldades.
Barreiras sempre
existiram e
existirão sempre.
Pelo resto de
nossos anos como
servidores públicos
nós vamos ouvir
do governo que
não há orçamento
disponível para o
reajuste de nossos
vencimentos.
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O que há não é falta de orçamento, mas de vontade política.
Falta de vontade em reconhecer nossa importância.
Somos nós os responsáveis pela transformação da Justiça em
algo melhor e mais humano. Nós estamos presentes na
ampliação, na interiorização, na especialização, na informatização
e na democratização da Justiça brasileira. O nosso trabalho é
diretamente responsável pela construção de um país mais justo.
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Hoje, de fato, é semente do amanhã.
E não de um amanhã qualquer, mas de
um amanhã melhor. Afinal, da nossa luta
nascerá o nosso respeito, a nossa valori-
zação. E a batalha para equiparar nos-
sos salários com aqueles servidores de
outras carreiras que desenvolvem atribui-
ções semelhantes ganhou um agravante:
representantes do governo dizem que não
somos dignos de equiparação, pois de-
senvolvemos atividades inferiores. Ou seja,
se não nos unirmos sempre seremos pre-
teridos sob uma justificativa que agride
a nossa honra, a nossa inteligência e a
nossa vida profissional.

Como “sementes do amanhã”, nós
não podemos ter medo de reagir a tudo
isso. Sementes não podem ter medo de
brotar, crescer e dar frutos. Temos que
nos entregar a essa capacidade maravi-
lhosa de germinar uma nova realidade
a partir da união, da mobilização, da
garra. Não podemos nos entregar às di-
ficuldades. Barreiras sempre existiram e
existirão sempre. Pelo resto de nossos
anos como servidores públicos nós va-
mos ouvir do governo que não há orça-
mento disponível para o reajuste de nos-
sos vencimentos.

O que há do outro lado, sem dúvida,
não é falta de orçamento, mas de von-
tade política. Falta de vontade em reco-
nhecer nossa importância e nos dar o
devido valor. Somos nós os responsáveis
pela transformação da Justiça em algo
melhor e mais humano. Nós estamos pre-
sentes na ampliação, na interiorização,
na especialização, na informatização e
na democratização da Justiça brasilei-

ra. O nosso trabalho é
diretamente responsá-
vel pela construção de
um país mais justo.

E é por isso que
precisamos acredi-
tar que podemos
mais. Podemos,
unidos, transfor-
mar em reali-
dade todas as
nossas rei-
vindicações.
Não há na-
da de ab-
surdo no
p r o j e t o
da revisão do
nosso Plano de Cargos e
Salários. Não há nada de ilícito em
lutar por essa revisão. Não há nada de
condenatório em fazer greve, ainda mais
depois de termos esgotado todas as vias
de diálogo. Mas para que a greve alcan-
ce seu propósito é necessário que a cate-
goria acredite nela. É preciso que você,
enquanto servidor, participe! Vamos lá fa-
zer o que será!

Não há razão para ter medo. A greve
é um direito constitucional de cada tra-
balhador. Cumprimos todas as exigênci-
as legais para deflagrar esse movimento.
Pode ter certeza: você tem toda a segu-
rança para participar dessa mobilização,
que conta com a adesão de mais servi-
dores a cada dia. Os magistrados já ad-
mitiram que o trabalho dos servidores é
fundamental para o funcionamento do
Judiciário. Portanto, é cruzando os bra-

ços que garan-
tiremos a efeti-

vidade das nego-
ciações e a apro-

vação do nosso
projeto.

O futuro da nos-
sa carreira está em

jogo. Ou assumimos
essa greve ou nosso pro-

jeto ficará a cargo da má
vontade deste e do próxi-

mo governo. Não aderir à
greve é permitir que o abismo salarial en-
tre a nossa e as outras carreiras se apro-
funde ainda mais. Estamos em ano elei-
toral e de acirramento do cumprimento
das metas do Judiciário... Portanto, tere-
mos força se agirmos em conjunto.

Pense nos colegas de trabalho que es-
tão no piquete agora, defendendo a apro-
vação de um plano que beneficiará to-
dos os servidores. Pense no esforço e na
determinação que os movem. Pense tam-
bém que se você se juntar a eles. Juntos
podemos tudo, podemos mais. Desperte
a capacidade de luta e mobilização ador-
mecida em seu peito. Vamos, só falta você.
Vamos lá fazer o que será!

Roberto Policarpo
Coordenador-Geral do Sindjus

Ontem o menino que brincava me falou

Que hoje é semente do amanhã

Para não ter medo
que esse tempo vai passar

Não se desespere não
nem pare de sonhar

Nunca se entregue
nasça sempre com as manhãs

Deixe a luz do sol brilhar
no céu do seu olharFé na vida, fé no homem, fé no que virá

Nós podemos tudo, nós podemos mais

Vamos lá fazer o que seráSEMENTE DO AMANHÃ
Gonzaguinha

fazer o que será
Vamos lá
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