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Mobilização para
derrubar o veto ao PLC 28
Depoimento do servidor André de Almeida Faria, da JF
de Tubarão, presente ao ato em Porto Alegre, ontem (30)

Servidores fazem protesto em Porto Alegre pela derrubada do veto ao PLC 28.

Olá, colegas guerreiros. Estive em Porto Alegre ontem, 30,
participando do ato organizado
pelas servidores do Judiciário
Federal. Foi lindo. O colega
Cristiano, do Sintrajufe, no carro
de som, estimou em mais de mil
o número de participantes, da JF
e da JT. Participação efusiva de
todos. Recebemos, inclusive, o
apoio dos colegas do prédio da
Justiça Estadual, que acenavam
de suas janelas até com tecidos
pretos. Passamos pela Avenida
Ipiranga, das mais importantes
da capital gaúcha, que ﬁcou
parada enquanto seguia a nossa
marcha. Peço a todos que sigam acreditando. Quando bater
o desânimo, lembrem-se que
tem muitos outros engajados,
além da sua subseção. Vamos
participar dos movimentos, dos
atos. São eles que dão o respaldo, a retaguarda, para as articulações junto aos parlamentares.
Temos que ser igual ao junco:
Servidor do Judiciário enverga,
mas não quebra!

Ação Solidária: Servidores
em Greve doam sangue
Os servidores em Greve do
Judiciário Federal em SC marcaram para os dias 4 e 11 de
agosto, ao meio-dia, uma ação
solidária de doação de sangue
no Hemosc, na Capital. Os
servidores interessados em
participar da atividade podem
entrar em contato com a servidora do TRT, Adriana Ramos,

pelo número (48) 9961-6155.
Quem participar ganhará uma
camiseta.
Outra atividade será a coleta
de donativos para o Cantinho
dos Idosos, em Ratones, no
Norte da Ilha. As doações
podem ser depositadas nas
caixas de coleta que serão
instaladas a partir dessa sex-

ta-feira na entrada da JF, do
TRE e do TRT. Os donativos
solicitados são os seguintes:
Mucilon, bolacha salgada e
doce (simples), suco de uva
natural (concentrado), fralda
geriátrica GG/EG, atadura,
ﬁta micropore e adoçante. A
entrega será feita no dia 7 de
agosto às 13 horas.
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