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Com a pressão da greve, Renan se 
compromete a pautar o veto

Os servidores grevistas do Ju-
diciário Federal pressionaram a 
realização de uma reunião com 
o presidente do Congresso Na-
cional, senador Renan Calheiros, 
o qual se comprometeu a pau-
tar a apreciação do veto ao PLC 
28/2015. Mais de 30 servidores 
de Alagoas foram recebidos pelo 
parlamentar. O Sindicato daquele 
estado entregou um documento 
ao senador e solicitou o compro-

Colegas das três Jus�ças em Lages entram em Greve a par�r de hoje.

misso dele em apoiar a derrubada 
do veto e, que no uso das prer-
rogativas como Presidente do 
Congresso Nacional, antecipasse 
a pauta de votação do veto até o 
dia 18 de agosto.

O senador recebeu o documen-
to e disse que irá colocar o veto 
na pauta, esclarecendo que se não 
for feito, a pauta será trancada. 
“Assumo a obrigação de aprecia-
ção do veto. Não temos divergên-

cia contra apreciação do veto”, 
disse.

A apreciação do veto para o 
dia 18 de agosto depende da par-
ticipação efetiva da categoria na 
greve e por isso é fundamental a 
adesão cada vez maior de servi-
dores. Os colegas de Lages das 
três Justiças  já estão atendendo 
ao chamado e entram na Greve a 
partir dessa segunda-feira, ampli-
ando ainda mais o movimento.



Os servidores em SC am-
pliam a base de apoio parla-
mentar à derrubada do veto 
ao PLC 28, do reajuste sala-
rial. Na manhã de sábado, os 
servidores se reuniram com o 
deputado federal Décio Lima 
(PT), que declarou voto fa-
vorável. O deputado federal 
Mauro Mariani (PMDB), ao 
lado do senador Dário Berger 
(PMDB), também assumiu 
o compromisso de votar pela 
derrubada do veto. 

Mais apoios à 
derrubada do veto
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Na manhã desse sábado (1), em reunião em Blumenau, o Deputado Federal Decio 
Lima ra� fi cou o apoio ao pleito dos Servidores do PJU e declarou voto favorável 
à derrubada do Veto ao PLC 28/2015 (foto). Deputado Mauro Mariani, também 
asumiu compromisso de votar pela derrubada do veto.


