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Servidores fazem Ato 
histórico em Laguna

Os servidores do Judiciário 
Federal em Santa Catarina pro-
tagonizaram um Ato histórico 
na manhã desta quarta-feira, 15, 
na inauguração da Ponte Anita 
Garibaldi, em Laguna, com a pre-
sença da presidente Dilma Rous-
seff. Durante todo o seu discurso 
ela foi “acompanhada” pela mani-

festação de cerca de 300 colegas 
de SC e também do Paraná e Rio 
Grande do Sul, que chegaram 
ao local no início da manhã para 
também participar do protesto 
batizado de “PLC 28, Sanciona, 
Dilma!”.

O Ato começou na cabeceira sen-
tido Florianópolis-Porto Alegre, 

por onde passaram os convidados 
para a inauguração. As palavras de 
ordem e os discursos chamaram a 
atenção de quem se dirigia para a 
atividade e também da imprensa. 
Cerca de 20 matérias (postadas 
na página do Facebook do Sindi-
cato) da mídia noticiosa nacional, 
estadual e local mencionaram o 

Grevistas do Judiciário Federal fazem ato, em Laguna, na solenidade de inauguração da ponte Anita Garibaldi.
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Imagens do protesto pela Sanção do PLC 28, em La-
guna, na manhã de ontem (15). Presidente Dilma tem 
até dia 21 de julho para apresentar o veto ou a sanção.

protesto dos trabalhadores do Ju-
diciário Federal.

Em seguida os servidores se 
deslocaram pelos trilhos de linha 
férrea para ficar mais próximos da 
tenda montada para o cerimonial. 
Chegando lá, posicionados sob 
a ponte, eles estenderam faixas, 
distribuíram cartazes pela sanção 
do PLC 28 e ficaram cerca de 40 
minutos com apitaço, buzinaço 
e coro com palavras de ordem: 
“Povo na rua, Dilma é culpa tua” 
e “PCS Já”.

Pelo menos em três momen-
tos foi possível ouvir claramente 
o discurso da presidente Dilma, 
revelando o esforço do cerimo-
nial para ajustar o volume do mi-
crofone e assim abafar o coro dos 
servidores.

Estão de parabéns todos os 
que se envolveram na organiza-
ção e realização do Ato! E, nessa 
quinta-feira, não tem “folga”. A 

agenda de Greve prevê duas ativi-
dades e mais uma vez o Sindicato 
conclama todos os servidores a 
aderirem ao movimento, faltando 
poucos dias (21 de julho, terça) 
para o prazo final da  decisão 
presidencial sobre o reajuste dos 
servidores aprovado na Câmara e 
no Senado.

Agenda da Greve
Meio-dia: Assembleia Setorial 

da Justiça do Trabalho no prédio 
das Varas (Avenida Beira-mar 
Norte) sobre a adesão à Greve

14 horas: reunião com a 
Presidência do TRE-SC para so-
licitar apoio à sanção do PLC 28 
pela presidente Dilma Rousseff.

#SancionaDilma: Campanha pela sanção do PLC 28  de 
reajuste salarial da categoria.


