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Lewandowski no prédio da 
Justiça Federal hoje às 19h 

Todos os servidores da Jus�ça Federal, do Trabalho e Eleitoral ao Ato 
em Defesa do Reajuste! Concentração a par�r das 19h em frente ao 
prédio da Jus�ça Federal. Lewandowski é peça importante no jogo da 
reposição salarial.    #ReajusteJá  #EuQueroEuLuto
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Após mais de cinco horas de 
debates e de algumas votações, 
a sessão do Congresso Nacio-
nal iniciada na noite de terça-
feira, 22, e que se estendeu até 
a madrugada de quarta-feira, 
23, foi encerrada antes da vo-
tação do veto 26, referente ao 
PLC 28/2015. O encerramento 
ocorreu após as lideranças de 
partidos da oposição orienta-
rem obstrução à sessão, por per-
ceberem que o veto ao projeto 
que repõe as perdas salariais dos 
servidores do Judiciário Federal 
poderia acabar sendo mantido, 
levando em conta o número 
de parlamentares presentes no 
plenário.

Com forte presença dos ser-
vidores em Brasília, o grama-
do em frente ao Congresso e o 
Plenário da Casa foram ocupa-
dos com cartazes, vuvuzelas e 
muita pressão pela derrubada 
do veto. O Sintrajusc enviou 
caravana para participar da mo-
bilização. Do lado de fora do 
Congresso, cerca de 10 mil ser-
vidores de todo o país estiveram 
juntos mais uma vez na luta em 
defesa da categoria.

Nos estados também houve 
mobilização. Em SC os servi-
dores fi zeram Apagão e nesta 
quarta-feira haverá reunião no 
prédio das Varas Trabalhistas, às 
16h. A partir das 19 horas os ser-
vidores também se concentram 
na frente do prédio da Justiça 
Federal para Ato na chegada do 

Por falta de quórum, sessão do 
Congresso não aprecia veto 26

ministro Ricardo Lewandowski, 
que participa de evento do CJF. 
Todos estão convidados a par-
ticipar do protesto.

 
Madrugada adentro

Em Brasília, com a sessão do 
Congresso aberta pouco antes 
das 21h, primeiramente foram 
votados em cédula todos os ve-
tos que não receberam destaque, 
que acabaram mantidos. Em 
seguida, começaram a ser dis-
cutidos os oito destaques feitos 
por parlamentares de diversos 
partidos. Um deles, o quinto, 
era referente ao veto 26. Os dois 
primeiros destaques foram de-
batidos e votados, resultando 
em mais dois vetos mantidos.

Já passava das duas horas da 
madrugada quando, percebendo 
a possibilidade de que também 
o veto 26 acabasse mantido,  
lideranças da oposição passaram 
a orientar a obstrução da pauta, 

conseguindo derrubar o quórum 
até que, às 02h20min, o presi-
dente do Congresso, senador 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
encerrou a sessão.

Assim, a votação do veto 26, 
referente ao PLC 28/2015, fi ca 
adiada para a próxima sessão do 
Congresso Nacional, ainda sem 
data prevista.

 
Assembleia sexta

Nesta quarta-feira, o Co-
mando Nacional de Greve da 
Fenajufe se reúne em Brasília a 
fi m de construir a orientação na-
cional para o movimento pare-
dista. Na sexta, 25, a categoria 
em SC se reúne em assembleia 
geral, às 16 horas, na Justiça 
Federal, para defi nição sobre a 
greve e eleição dos delegados 
para a Plenária da Fenajufe, a 
ser realizada em outubro.

Do Sintrajufe com edição do Sintrajusc

Ato no TRT da Rio Branco, ontem (22), reuniu servidores 
da JT e JE em defesa do reajuste.


