
MANIFESTO EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO 

 

Caro(a) cidadão(ã), 

 

Nós, trabalhadores do Judiciário Federal em Minas Gerais, nos dirigimos a você 

para dialogarmos sobre as políticas adotadas pelo governo federal com o objetivo 

de acabar com o serviço público.  

Há dois anos no poder, o presidente Temer, com a anuência de sua base suspeita 

no Congresso, já conseguiu aprovar a PEC do Teto de Gastos e mudanças nas leis da 

terceirização e trabalhista que atingem, em cheio, a classe trabalhadora e as 

camadas mais pobres da população. 

A PEC do Teto de Gastos reduz drasticamente os investimentos em todos os 

serviços públicos (saúde, educação, segurança, habitação, transporte, segurança, 

justiça e outros), pelos próximos 20 anos, e provoca o enfraquecimento das 

instituições, como a Justiça do Trabalho, que protege os trabalhadores, a Justiça 

Federal, que recupera dívidas da Previdência,  e a Justiça Eleitoral, que garante 

lisura nos processos eleitorais. Não satisfeito, quer também o fim da Previdência 

Pública e da nossa aposentadoria.  

Tudo isso para garantir mais da metade do orçamento para o pagamento de uma 

dívida pública que nunca acaba, só cresce e enriquece os banqueiros. 

E como se isso fosse pouco, mantém uma política de preços de combustíveis que 

dificulta o direito de ir e vir das pessoas, explora os caminhoneiros e prejudica o 

transporte das riquezas pelo país.  

Para justificar seu desprezo aos serviços públicos, Temer e seus aliados acusam os 

servidores de preguiçosos, privilegiados e culpados  pelos altos gastos públicos. 

Mentira! Apesar de toda falta de apoio e incentivo, trabalhamos, com empenho, 

pelo direito de todos ao pleno exercício da cidadania, enquanto o governo vive 

mergulhado em esquemas de corrupção.  

Nós nos comprometemos a lutar, com todas as nossas forças, pelo retorno dos 

investimentos nos serviços públicos. E contamos com o seu apoio. 

Muito obrigado. 

Belo Horizonte, 7 de junho de 2018 

Dia de Mobilização Nacional em Defesa dos Serviços Públicos 
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