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Fatos que escreveram
nossa História recente

1981 - Greve dos controladores de vôo nos EUA reprimida violentamente por Ronald Reagan, que demitiu
sumariamente 11.359 grevistas e proibiu sua readmissão no serviço público
1984 - Greve dos Mineiros é reprimida violentamente por Margareth Tatcher na Inglaterra. Grevistas demitidos
1989 - Queda do Muro de Berlin - Consenso de Washington - início do neoliberalismo criado por Reagan,
Tatcher e o FMI, Estado Mínimo, privatizações, entrega de patrimônio público estratégico para empresas privadas,
demissões no serviço público ataques a direitos
1995 - FHC reprime violentamente a Greve dos Petroleiros. Exército ocupa refinarias. Almir Pazzianotto, do
TST, impõe multas absurdas que inviabilizam os sindicatos da categoria. FHC é condenado pela OIT por violação
dos direitos de greve e de livre negociação. O Neoliberalismo chegando ao Brasil
1996 - Após Greve nacional histórica servidores do Judiciário Federal conquistam PCS-1
2000 - Depois de 7 anos de FHC sem reajuste, servidores federais realizam a maior Greve unificada de sua história.
No TRT-SC presidente manda cortar salários, mas Greve aumenta e tribunal, pressionado, devolve os descontos
2002 - Após mais de 50 dias de Greve em todo o país, Judiciário conquista PCS-2
2006 - Mais uma Greve nacional e sai o PCS-3
2008 - Crise financeira mundial. Falcatruas de banqueiros dos países ricos são desnudadas. Bancos quebram e
governos usam dinheiro público para salvá-los. Resultado: desemprego, cortes de direitos, ataques aos trabalhadores
2010 - Governo e Judiciário reprimem Greve dos servidores impondo limitações absurdas por liminares do STJ.
Na Justiça Eleitoral só 20% "podem fazer Greve". No TRT-SC presidente rompe negociações e manda cortar
salários dos grevistas. Bancos lucram 400% ao ano
2011- Nova crise financeira mundial. Revoltas populares em todo o mundo contra os bancos que a provocaram
mandando a conta para os trabalhadores. Manifestantes ocupam Wall Street em Nova Iorque, as praças na Espanha,
as ruas na Grécia, na Itália, em Portugal, no Chile e mais dezenas de países e enfrentam repressão
2011 - Em outubro, Judiciário, sem reajuste desde 2006, deflagra outra Greve nacional para aprovação de novo
PCS, trancado na Comissão de Finanças da Câmara por ordem do Governo

A PRÓXIMA PÁGINA VAI SER ESCRITA POR NÓS NESTE MOMENTO. SANTA CATARINA AINDA NÃO
ADERIU À GREVE, QUE PRECISA CRESCER. EXISTEM DUAS ALTERNATIVAS:

2011- Servidores do Judiciário com forte Greve nacional conquistam reajuste OU
2011- Servidores do Judiciário são derrotados com Greve fraca e ficam sem reajuste.

QUAL VAI SER A NOSSA OPÇÃO?
Assembleia na rampa do TRT hoje, às 13h30. Faça sua escolha!

