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Pressão total até a derrubada
do veto ao PLC 28
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Unidade e luta: categoria mobilizada em Brasília pela reposição salarial. Semana que vem tem mais.

Reunido em Brasília nesta
quarta-feira, 26, o Comando Nacional de Greve deliberou que a
paralisação dos servidores deve
continuar e se intensiﬁcar até a
próxima semana. Com a sessão
conjunta do Congresso Nacional
convocada para a quarta-feira, 2
de setembro, a pressão sobre os

parlamentares, principalmente da
base governista e os líderes dos
partidos, vai aumentar. A convocação foi conseguida após a
forte pressão dos servidores e do
corpo a corpo dos dirigentes que
cobraram do presidente do Congresso Nacional, Renan Caheiros
(PMDB), uma resposta aos mani-

festantes.
A avaliação do Comando é que
o momento é delicado, pois, mesmo convocada, manobras regimentais podem impedir a sessão.
Mas com a mobilização dos servidores, o cenário pode favorecer
a derrubada do Veto 26.
Como forma de intensiﬁcar a

pressão, novo Ato Nacional foi
convocado para o dia da sessão
conjunta. A expectativa é que,
na iminência de um resultado, na
quarta-feira aumente o número
de servidores até agora registrado
nas manifestações.
Nos Estados, além de intensiﬁcar a greve, a orientação é pela
realização dos apagões nos dias 1
e 2 de setembro (terça e quartafeira), de modo a garantir boas
atividades de mobilização e fortalecer as caravanas a Brasília
para o Ato Nacional da quartafeira, 2.
O coordenador do SINTRAJUSC, Paulo Koinski, que voltou

de Brasília ontem com a caravana de Santa Catarina, avalia que
nesse momento é fundamental fortalecer a Greve, porque de última
hora podem ocorrem mudanças
que alterem o quadro no dia 2. Por
isso o Comando Local de Greve já
está organizando a próxima caravana dos servidores a Brasília.
O SINTRAJUSC está abrindo
consulta para veriﬁcar quantos
têm disponibilidade de fazer a
viagem, com saída na manhã do
dia 2 e volta no dia 4. O número
de pessoas irá depender do valor
que continuamos a arrecadar em
conta já aberta para esse ﬁm: CEF
agência 2370, conta poupança

2381-7, operação 013. O CNPJ do
SINTRAJUSC é 02096537000122. Se o valor arrecadado não for
suﬁciente para bancar a ida de
todos os interessados, o critério
para escolha será adotado por uma
Comissão a ser criada para esse
ﬁm. Interessados devem enviar
e-mail para o endereço viagemd
errubaveto@sintrajusc.org.br, informando NOME COMPLETO,
até às 14 horas desta sexta-feira,
28. Informamos que a arrecadação nesta conta, até 24 de agosto,
foi de R$ 18.815,00. As despesas
com 25 passagens aéreas foram de
R$ 13.196,75. As de hospedagem,
R$ 3.594,25.

Servidores em luta pela reposição salarial

Servidores do Judiciário Federal em Santa Catarina realizaram ato na vinda do Ministro Lewandowski ao Estado.
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