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Jornal do Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal de Santa Catarina

Caravana do SINTRAJUSC leva a
Brasília a luta pelo PCS

Bandeira levada pelo
Sindicato ficou no
centro do gramado
em frente ao
Congresso Nacional,
enquanto cerca de 20
mil trabalhadores
ligados a diferentes
movimentos sociais
reivindicavam direitos

Páginas 2, 3 e 4
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Colabore com nosso jornal
Escreva para:
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gos até o dia 20 de cada mês.

Filiado à:

�Quando vai ser a próxima?�

CARAVANA

Umas 26 horas
para ir, outras 26 para
voltar. Atravessar me-
tade do país, sair do
bioma da Mata Atlân-
tica e alcançar o Cer-
rado do Planalto Cen-
tral. É tempo para se
conhecer, debater fil-
mes como Distrito 9
(2009), ouvir U2,
Nirvana e Audiosla-
ve, a primeira banda
estadunidense de rock

moderno a tocar em Cuba. Parar
em postos de gasolina, perguntar
o nome da cidade e alimentar-se
para enfrentar mais horas de es-
trada.

Assim foram a terça e quar-
ta-feira, dias 23 e 24 de agosto,
para os 32 caravaneiros de SC
que, às 11 horas do dia 24, cami-
nharam na Esplanada dos Minis-
térios, em Brasília, para a Mar-
cha Nacional que reuniu servido-
res públicos federais, trabalhado-
res de outras categorias e militan-
tes do MST (Movimento dos Tra-
balhadores Rurais Sem Terra).

Entre o local do estaciona-
mento e o ponto de concentração
do Ato, foi necessária uma cami-
nhada de cerca de meia hora sob
o sol forte. No dia 15 de agosto,
a umidade do ar chegou a 12%
no Distrito Federal, mas a seca in-
tensa não pegou desprevenido
quem saiu de Florianópolis sob
mau tempo e forte umidade e, no
Planalto Central, viu a vegetação
de Cerrado seca e focos de quei-
madas.

Assim que chegaram ao
Congresso Nacional, servidores
de SC ajeitaram chapéus e bo-
nés, renovaram o filtro solar e es-
tenderam sobre o gramado a Ban-
deira Nacional usada nos atos em
Florianópolis. A bandeira do SIN-
TRAJUSC se destacava em meio
a centenas de outras, menores, nas
mãos das cerca de 20 mil pesso-
as que participaram do Ato.

Servidores da base de Fe-
najufe de todo o país, conforme

se encontravam, trocavam sauda-
ções e se juntavam no amplo gra-
mado, com camisetas e faixas
onde se destacavam as frases de
luta em defesa da revisão salarial.
Servidores de outras entidades
também gritavam palavras de or-
dem em defesa de suas pautas
específicas de reivindicação,
como os trabalhadores na educa-
ção (universidades federais), que
estão em Greve.

Há pontos em comum entre
as várias categorias, como a exi-
gência de retirada, do Congres-
so, de projetos que congelam sa-
lários, instituem previdência priva-
da e demissão por insuficiência de
desempenho, além da luta pela
paridade entre ativos, aposenta-
dos e pensionistas e a definição
de uma política salarial permanen-
te com reposição inflacionária, va-
lorização do salário base e incor-
poração das gratificações.

O MST, o Movimento dos
Atingidos por Barragem e o Mo-
vimento dos Pequenos Agriculto-
res participaram do Ato e ao lon-
go da semana passada permane-
ceram em Brasília.

No dia do Ato, no caminhão
de som estacionado na frente do
Congresso, lideranças das várias
entidades denunciavam a estraté-
gia das "Mesas de Enrolação" do
governo, em que reuniões, uma
atrás da outra, se arrastam há me-
ses sem decisão. Também foram
mencionadas as entrevistas de in-
tegrantes do governo que citam a

crise mundial como justificativa
para não reajustar salários e, em
nome das "metas econômicas", ti-
rar direitos dos servidores.

Mobilização

Conforme os servidores da
base de Fenajufe se encontravam,
concentravam-se as palavras de
ordem em defesa do PCS. Os
servidores do SINTRAJUSC fo-
ram em direção ao grupo com a
bandeira e, juntos aos colegas da
categoria, ouviram as falas ao lon-
go do Ato. O aposentado Vicen-
te Machado Pereira, 72 anos, que
se aposentou em 2004 do servi-
ço público, incansável, contou que
já perdeu a conta das vezes em
que participou de Caravanas a
Brasília, entre elas a que lutou pelo
PCS 1 e a Marcha dos 100 Mil
em 1999, na Era FHC. "Esse é
um gramado que eu já conheço
de cor!", brincou ele.

Na volta a Florianópolis, foi
flagrante a mudança de clima. Já
no Paraná, havia trechos em que
mal se via a paisagem, tanta era a
neblina. Mas, mesmo depois de
50 horas dentro de ônibus, o que
se ouvia dos caravaneiros era:

- Pessoal, foi demais! Quan-
do será a próxima?

Veja o vídeo da caravana na
página do SINTRAJUSC

Por Míriam Santini de Abreu
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Célio da Silva, da JF, lutador nas Greves e em Brasília

Marcelo Eller (JF), e Vicente Pereira, aposentado, que já conhece �de
cor� o gramado do Congresso

Alexandre Knabben (JF), Marcelo da Costa (JF) e Ivo da Silva (JT): na
camiseta, expressa a luta dos servidores do Judiciário Federal

Giovani Buss (JF) e
Edmilson da Rosa
(JF) na longa viagem
de ônibus

Luiz Roberto Silveira (JF), Pedro de Oliveira (JT) e Josuel Nunes,
funcionário do SINTRAJUSC: SC marca presença no gramado do
Congresso
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Paulo Koinski (JF) e Geraldo Tirelli (JT): diretores do Sindicato
também visitaram parlamentares na Câmara dos Deputados

Orlando da Silva Filho (JT) e, ao fundo, Marli da Silva (JF),
incansáveis sob o sol forte de Brasília

Ludgero de Farias (JT) e, acima, Tito Lívio da Silva (JT), sob a
bandeira do Sindicato

Bandeira do SINTRAJUSC

foi alvo

dos cliques de

repórteres fotográficos

dos veículos

de comunicação

da Capital Federal


