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Veto tranca pauta
a partir de amanhã

Orientação do Comando Nacional é pela continuidade
e fortalecimento da Greve. Semana que vem tem Apagão

EmAto realizado nesta quarta-feira, 19, os servidores
aprovaram aorganizaçãodeprotesto na segunda-feira pela
manhã, quando está prevista a vinda doMinistro Ricardo
Lewandowski a Florianópolis para agenda noTribunal de
Justiça de Santa Catarina. Hoje, às 15 horas, haveráAto
noTRTEsteves Júnior.
Ontemos servidores derammais umamostra deorgani-

zação, nos estados e emBrasília, commais umanova forte
manifestação no entorno doCongressoNacional pela der-
rubada do veto ao PLC 28/2015. Embora emmenor nú-
mero do que o ato da véspera, que reuniu pelomenos dez
mil pessoas, milhares de servidores doDistrito Federal e
de outros estados participaram do protesto.
O veto 26, referente ao PLC 28/2015, não entrou na

pauta da sessãodoCongressoNacional queocorreria nesta
quarta-feira e que acabou cancelada pelo senador Renan
Calheiros (PMDB-AL).Osservidores trabalharamparaque
não houvesse a sessão, já que o PLC 28 não estava pauta-
do e, como cancelamento, abre-se a possibilidade de con-
vocação de sessão para semana seguinte.
O veto ainda não completou 30 dias de vigência. A

publicação no Diário Oficial da União aconteceu em 22
de julho e ele passa a trancar a pauta a partir de 21 de
agosto. Segundo o Regimento Comum do Congresso
Nacional, se por qualquer motivo não ocorrer a sessão
ordinária na terceira terça-feira do mês, será convocada
nova sessão conjunta para a terça-feira seguinte, o que

colocaria automaticamente o veto na pauta da terça-feira,
25. A orientação do Comando Nacional de Greve da
Fenajufe, reunido emBrasília nesta quarta-feira, 19, ori-
entou que omovimento paredista seja fortalecido e inten-
sificado em todo o país.
Outra indicação do CNG é quanto a realização de

Apagão nos Estados nos dias 24, 25 e 26 de agosto (se-
gunda, terça e quarta-feira da próxima semana). Os enca-
minhamentos serãodebatidos comos colegas grevistas nas
Reuniões Setoriais na JF e JT.

Mais de 10 mil se concentraram em frente ao Congresso
Nacional na terça e pressão se repetiu ontem
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Ato histórico da categoria
repercute na mídia

Apagão ontem mobilizou servidores na JF e na JT

OsAtos dos servidores do Judiciário Federal
repercutiram em todo o País e ganharam destaque
na imprensa.
O jornal O Estado de Minas, de Minas Gerais, deu
capa em sua publicação on line com o título "Aos
gritos de Lewandowski traidor, servidores do
judiciário protestam no STF", falando sobre a
manifestação na Praça dos Três Poderes, ao fim
doAto que reuniu mais de 10 mil servidores em
Brasília.
No G1 Distrito Federal a manifestação dos servi-
dores também ganhou espaço, com uma previsão
de público que foi superada.A edição fala em oito
mil. Mas registros oficiais apontam mais de 10
mil servidores na concentração em Brasília.
Em entrevista ao Correio Braziliense, edição
impressa (ed. Nº 19.077, de quarta-feira, 19/8/
2015, pág.9), o coordenador da Fenajufe Cledo
Vieira falou sobre o possível adiamento da sessão,
que se materializou nesta quarta, 19. "Isso é um
golpe de Renan Calheiros para nos desestimular.
Mas o efeito foi contrário. AGreve continua por
tempo indeterminado. Vamos manter a luta",
declarou à jornalista Vera Batista.


