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Não é hora de recuar

A greve está refluindo pelo 
desgaste natural de noventa dias, 
porém, cabe a nós resistir e chamar 
os que ainda não entraram na greve 
e os que voltaram a seus postos de 
trabalho.

Se voltarmos agora, nossa próx-
ima “prosa” sobre reposição sala-
rial será somente em 2020. Pois o 

PL apresentado por Lewandows-
ki, em  acordo  com  o  governo,  
prevê  a aplicação  de  23%  (não 
41%),  divididos  em  quatro  par-
celas anuais: 2016, 2017, 2018 e 
2019, numa previsão ultra-otimista 
de inflação em torno de 5%.

Esta proposta prevê inflação fu-
tura, portanto, sepulta nossa pre-
tensão de reposição dos 9 anos 
sem reposição salarial contida no 

PLC28.
Já estamos muito perto de con-

quistar o que queremos. A vitória 
do dia 30 de junho no Senado e 
o recuo do governo ao encerrar 
a sessão do Congresso dia 02 de 
setembro demonstrou que se for à 
votação o veto será derrubado.

Vamos apostar no nosso suces-
so, pois dele dependem nossas 
famílias e nossa história de lutas.  

Por Paulo Koinski
Coordenador do Sintrajusc
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Enlutada, a Fenajufe comu-
nica o falecimento do bravo 

Nota de Pesar pelo falecimento do 
servidor Élcio Berer Kozminski

ativista da causa dos Servi-
dores do Judiciário, Élcio Berer 
Kozminski, servidor da Justiça 
Federal do Paraná, acontecido 
na madrugada deste domingo, 
6. Élcio estava em Brasília lu-
tando pela derrubada do veto 
ao PLC 28/2015 e para acom-
panhar a sessão do Congresso 
Nacional no dia 2 de setembro, 
quando sofreu um infarto.

O velório acontece a partir 
das 13h desta segunda-feira, 
7, na Capela 2 do Memorial 

Colegas, 
Depois de quatro horas e meia 

de viagem, com conexão em 
Campinas de quase duas horas, 
mais engarrafamento monstruoso 
em Floripa, cheguei em casa com a 
graça de Deus e as orações de todos 
vocês.

Confesso que em BSB, ao saber 
da artimanha escabrosa armada 
contra nós, também estive à beira 
de  jogar a  toalha, mas  preciso  

É hora de se engajar!
Por Helena Brandão Braatz
Servidora da JF/Florianópolis

dizer: o calor humano daquela mul-
tidão que bradava aos quatro ventos 
arfando o peito de honra, orgulho, 
raiva, inconformismo, revolta e 
garra contaminou minha alma.

Debaixo de um sol escaldante 
de 40 graus, um calor que espan-
tou até mesmo os nativos daquela 
terra, todo o PJU,  como um só 
corpo, caminhou em volta da Casa 
do Povo e, em uníssono, clamou e 
se fez ouvir!

A injustiça foi tanta que até mes-
mo os representantes  do  governo 
se revoltaram.

Depois de quase três meses de 
greve, finalmente a mídia divulga 
que o governo, tendo como certa a 
derrubada do veto 26,  retrocedeu, 
e numa  atitude  covarde  e  anti-
democrática  encerrou  a  sessão,  
deixando atônitos todos os presen-
tes.

Pela primeira vez as grandes 
emissoras de TV dizem que não 
vai adiantar adiar a votação,  pois é 
certo que o veto cai.

Ora amigos, se até quem alar-
deou mentiras a respeito do nosso 
PLC reconsidera e reconhece que 
somos os donos da situação,  é 
lógico que o movimento deve sim 
aumentar e não retroceder.

É hora de fortalecer a greve, 
multiplicando os emails e posta-
gens no Facebook e Twitter  e man-
tendo meios possíveis de contato 
com deputados e senadores. Nós 
não nadamos tanto para morrer na 
praia!

É hora de se engajar! Estou com 
o corpo cansado, mas com o es-
pírito fortalecido pelo sentimento 
de grupo que atingimos. Disposta a 
encarar essa batalha até o final!

Estamos quase lá!

da Vida Cemitério, situado na 
Rua Planalto, 459- Bairro Ouro 
Fino, em São José dos Pinhais 
(PR). A previsão é que o sepul-
tamento ocorra às 16h30.

À Família, Amigos e Cole-
gas de Élcio Berer Kozminski , 
nossas mais sinceras condolên-
cias. 

O Sintrajusc também registra 
seu pesar aos familiares e ami-
gos de Élcio Berer Kozminski.
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