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nização da nossa luta.
Quisera nós ter sido suficiente!

Mas, a conta a ser paga pela transfe-
rência de dinheiro a banqueiros e
empreiteiros agora se apresenta, e o
governo tenta a todo o custo nos
impor uma derrota que não aceitare-
mos passivamente.

A greve não nos agrada. Por cer-
to é uma alternativa que não gostaría-
mos de mais uma vez ter de lançar
mão. Contudo, quando somos achin-
calhados como temos sido, quando a
ameaça de congelamento bate a nos-
sa porta, quando nossa dignidade
está sendo alviltada, alternativa não
nos resta.

Preparemo-nos para mais esta
batalha.  Vamos à luta! Nos encon-
traremos nela! Pois é a nossa ação que
nos levará à vitória! Esta é a mensa-
gem do Coletivo Renova Sindjufe-
BA aos colegas do Judiciário Federal
na Bahia.
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A ‘história’ contada por alguns de que o PCS já estava

negociado caiu por terra: o governo vetou o PCS no orçamento;
é preciso construir uma nova mobilização da categoria.

brancas, a categoria mostrou uma
disposição invejável no combate ao
projeto de lei do congelamento (PLP
549/2009) e à intransigência dos pa-
trões em garantir um salário mais dig-
no ao servidor.

A nossa posição vanguardista
inspirou os trabalhadores do resto do
país. A nossa vontade de seguir em
frente causou grande desconforto à
tropa governista aboletada nas dire-
ções sindicais, a ponto de mobilizar
a vinda de um diretor da Fenajufe, a
convite do coordenador-geral do
Sindjufe-BA, para fazer um longo
discurso desmobilizante, fato que ge-
rou grande indignação entre os ser-
vidores.

Durante este período o coletivo
de oposição Renova Sindjufe-BA
apontou as incongruências do movi-
mento; os boicotes velados às nos-
sas ações, promovidos pelos gover-
nistas; e atuou firmemente na orga-

Como já deve ser do conhecimen-
to de todos, o governo excluiu os cus-
tos do PCS-4 da LOA (Lei Orçamen-
tária Anual) de 2011. Contudo, tra-
tou de contemplar a revisão salarial
dos magistrados e procuradores.

Com esta atitude, o governo Lula
dá claras mostras de quais são as suas
reais intenções e nos demonstra o que
pode vir pela frente: congelamento
salarial por 10 anos, que se somará
aos mais de dois anos, que já estamos
amargando sem nenhuma revisão sa-
larial.

Durante a greve de mais de 70
dias que construímos aqui na Bahia,
nosso movimento foi duramente ata-
cado pelo Executivo, pelas adminis-
trações dos tribunais, pela cúpula do
Judiciário e suas absurdas liminares
e até mesmo por setores da ala majo-
ritária da Fenajufe e dirigentes sindi-
cais a serviço da base aliada.

Não faltaram ações de desinfor-
mação e desmobilização, a ponto do
maior sindicato da nossa federação
divulgar um informativo em que afir-
mava estar ‘fechada’ a aprovação do
PCS às vésperas de uma reunião am-
pliada.

Esta foi uma clara manobra para
esvaziar o movimento paredista e
decretar o fim da greve, de modo a
não trazer prejuízos à imagem do pre-
sidente e garantir o projeto de poder
do PT/PCdoB e seus aliados (Collor,
Sarney e Cia.), materializado na elei-
ção de Dilma Rousseff.

Na Bahia, de forma contrária à
vontade dos sindicalistas chapas-


