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GILMAR MENDES DIZ QUE
ESTÁ TENTANDO IR RÁPIDO
Os grevistas do Judiciário Federal na capital
maranhense passaram a tarde de ontem em
frente à Sede da Assembleia Legislativa do
Maranhão aguardando serem recebidos pelo
ministro Gilmar Mendes, presidente do STF.
Ele esteve no Estado para a solenidade de 20
anos de promulgação da Constituição do
Maranhão.
Pela manhã, os servidores foram surpreendidos coma notícia da vinda de Mendes. Decidiram então seguir até o local da solenidade para
dar visibilidade ao ministro que a greve prossegue forte no Maranhão. O Sintrajufe-MA
informa que ao perceber a presença dos servidores, que bradavam palavras de ordem frente
à entrada principal da Assembleia, o ministro
solicitou a presença de três representantes do
movimento grevista. Foram recebidos por
Mendes, Saulo Arcangeli, coordenador do
Sintrajufe e da Fenajufe; Antônio Eduardo
Pereira, servidor da Justiça Federal; e Denise
Moreira Reis, da JT.
Durante o encontro, o presidente do STF
disse concordar com a revisão, mas que
cortes devem ser feitos. Os representantes
sugeriram que, se tem que cortar, que seja
nas Funções Comissionadas e nos Cargos em
Comissão. O presidente disse concordar com
essa tese, mas que sabe que alguns ministros

do Supremo são contra.
Os representantes dos trabalhadores informaram que o Comando Nacional de Greve já
vem se reunindo com os demais ministros do
Supremo em Brasília para tratar da questão e
conseguir apoio à proposta de revisão apresentada em 7 de outubro. 'Pedimos mais
rapidez no tratamento da questão', informou
Saulo Arcangeli aos grevistas ao final do
encontro.
O ministro respondeu que está tentando ir
rápido. 'Mas tem que acabar com a greve',
reafirmou Gilmar à Comissão de servidores.
Ele disse ainda que há uma comissão estudando a proposta e que tão logo os estudos estejam concluídos a proposta será enviada ao
Congresso Nacional.
Os grevistas avaliaram, em assembleia
realizada após o encontro, que a solução, no
momento, é seguir com a greve, até que a
proposta seja efetivamente apresentada. O
deputado federal Flávio Dino [PCdoB/MA]
também esteve presente ao encontro.
Na assembleia, os servidores avaliaram que
o recado foi dado, com o saldo ainda de
ampla cobertura para o movimento da categoria por parte da mídia em frente ao prédio da
Assembleia Legislativa maranhense.
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