
seja respeitada pelo Executivo. 

Pressão no STF e na PGR

Com a reeleição da presidenta 
Dilma também não há desculpa 
para as negociações serem 
interrompidas, pelo contrário, 
precisam ser aceleradas. É 
hora de centrar nossa pressão 
no presidente Lewandowski e 
no procurador-geral Janot para 
que eles se empenhem pela 
aprovação dos PLs 7920 e 
7919/14 no Congresso Nacional. 
Por isso, temos um ato aprovado 
para o dia 19 em frente ao STF. 

De olho 
no Congresso Nacional 

A partir desta semana, os 
coordenadores do Sindjus 
vão acompanhar de perto os 
trabalhos do Congresso Nacional 
visto que o prazo de cinco 
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Com o fi m das eleições 
não há mais desculpa para a 
reunião entre os representantes 
do STF/PGR e do Executivo 
não acontecer. Até sexta-feira 
passada (24), as informações 
obtidas pelo Sindjus eram no 
sentido de que essa reunião 
não havia ocorrido porque a 
ministra Miriam Belchior não 
estava em Brasília em razão de 
ter representado a presidenta 
Dilma, então envolvida no 
processo eleitoral, em eventos 
ofi ciais do governo.

Agora, com o retorno da 
ministra a Brasília, vamos 
pressionar para que o Executivo 
fi nalmente dê ao Judiciário/MPU 
uma resposta sobre o nosso 
reajuste. Para intensifi car essa 
cobrança, vamos realizar um 
ato na quinta-feira (30), às 15h, 
no Ministério do Planejamento. 
Vamos fazer barulho exigindo 
que nossa proposta de reajuste 

seja respeitada pelo Executivo. Com o fi m das eleições 
não há mais desculpa para a 

SEM PRESSÃO 
NÃO SE COZINHA O FEIJÃO

Quinta-feira, 15h 
Ato no Ministério do Planejamento

Calendário de Luta *
A partir do dia 28 – Assembleias 
setoriais 
Dia 30 – Ato no Ministério do 
Planejamento (Bloco K)
Dia 19 – Ato em frente ao STF 
*Aprovado na assembleia-geral do 
dia 24

sessões para apresentação de 
emendas aos PLs 7919 e 7920/14 
pode ser concluído nos próximos 
dias. Assim que esse prazo for 
encerrado, os coordenadores 

vão articular junto aos 
relatores dos projetos na 
CTASP, Policarpo (7920) e 
Flávia Morais (7919), e ao 
presidente da comissão, 
Luiz Fernando Faria, sua 

votação imediata.

Assembleias setoriais

Além do ato no MPOG, a 
assembleia-geral do dia 24 
aprovou a volta das assembleias-
setoriais para fortalecer o clima 
de mobilização na categoria, 
de modo que possamos dar um 
“sprint fi nal” rumo à conquista da 
nossa recomposição salarial. É 
importante que você se envolva 
nesse movimento e contagie seus 
colegas, pois juntos fazemos a 
diferença. 


