
15 de junho de 2012 

mais 24h de paralisação pela aprovação do PL 6613/09

Não dá pra ficar calado: 

“Como é difícil

Acordar calado 

Se na calada da noite 

Eu me dano  

Quero lançar  

Um grito desumano  

Que é uma maneira  

De ser escutado  

Esse silêncio todo

Me atordoa”

s versos de “Cálice”, composição de Chico 

OBuarque e Gilberto Gil, retratam o drama da 
nossa categoria. Autoridades dos Três 

Poderes da República querem que nos calemos. 
Querem que nos conformemos com negociações que 
não apresentam fato concreto algum. Querem que, 
calados, demos votos e mais votos de confiança às 
tratativas que até agora não foram capazes de dar 
garantia alguma de que o PL 6613 será aprovado. 

O governo manobra para trocar o relator do nosso 
PCCR na Comissão de Finanças e Tributação com a 
intenção de obstruir a aprovação do nosso projeto e 
ainda quer que fiquemos quietos diante de mais um 
golpe. Depois de se aproveitar do afastamento do 
deputado Policarpo (PT-DF) para retirá-lo da 
relatoria do PL 6613, o site da revista Época noticiou 
que o Planalto quer interferir na indicação do 
deputado João Dado (PDT-SP), feita pelo presidente 
da CFT, deputado Antônio Andrade (PMDB-MG), 
exigindo um novo relator.   

Diante de tantas manobras escusas,  
extremamente prejudicais a aprovação do nosso 
reajuste, como podemos ficar calados? 

Até quando, Ayres?
O presidente Ayres Britto nos pede dias e mais dias 

de prazo para que ele possa concluir as negociações 
com o Executivo. Seus subordinados levaram até 
nosso movimento grevista o recado de que nossa 
mobilização seria culpada em caso de fracasso nas 
negociações. Como o ministro pode querer nos calar 
se não divulga o conteúdo das conversas pela 
aprovação do nosso plano? 

O presidente da CFT informou na última reunião da 
comissão (13), que ele não tem mais responsabilidade 
sobre a data da volta do PL 6613 à pauta. Isso porque, 
segundo ele, esse prazo está nas mãos do novo relator, 
que não estava na Câmara na última quarta-feira. Como 
querem que fiquemos calados diante de tanta 
embromação?

O chefe do Tesouro Nacional, Arno Augustin, no dia 
11, foi claro em suas declarações de que nada pode ser 
decidido antes do fechamento do Orçamento, cuja data 
limite é 31 de agosto. Não há qualquer fundamento em 
ficarmos de boca fechada até lá esperando pela boa 
vontade daqueles que já deixaram nosso reajuste de 
lado em outras oportunidades.

Dia 20/06

(quarta-feira): 

paralisação 

de 24 horas
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Além de chamar a atenção das autoridades do 
Judiciário, do Executivo e do Legislativo, a 
nossa mobilização ganhou espaço na grande 
mídia. O jornal Correio Braziliense, em 
matérias publicadas no dia 14 e 15, destacou 
a nossa paralisação. O caderno de Economia 
da edição de quinta-feira trouxe em destaque 
uma foto da nossa manifestação. O motivo 
que tem levado a nossa categoria paralisar 
suas atividades também foi frisado nas 
matérias. Isso é importante não só para 
aumentar a pressão no Congresso, no STF e 
no Planalto, como para que a sociedade 
compreenda as nossas razões. Essa 
preocupação com os cidadãos levou o Sindjus 
a preparar uma carta à população, que foi 
distribuída pelos servidores.

A assembleia do dia 14 coroou o trabalho 
realizado até então pelo Conselho de Delegados 
Sindicais de Base no que se refere à 
construção de nosso movimento grevista. 
Destacou a realização de reuniões diárias neste 
período como fator fundamental para a 
ampliação e organização do nosso movimento. 
Na próxima segunda-feira, às 16h, no auditório 
da CUT-DF, uma nova reunião do Conselho terá 
por objetivo multiplicar a participação da 
categoria na nossa mobilização.

Por meio de ofício enviado na sexta-feira (15), o 
Sindjus informou ao presidente do STF, ministro 
Ayres Britto, o resultado da última assembleia 
da categoria. Dessa forma, cumprindo 
determinação legal em tempo hábil, o sindicato 
leva ao conhecimento de Britto que os 
servidores vão realizar uma paralisação de 24 
horas no dia 20, que também contará com a 
realização de dois atos. Além dessa informação, 
o ofício solicita a divulgação do conteúdo da 
negociação entre Judiciário e Executivo, além 
do cronograma de ações.

Sindjus comunica decisão 
de assembleia a Ayres Britto

Mobilização dos servidores 
ganha repercussão

Assembleia destaca atuação
do Conselho de Delegados

Como diz uma das principais canções de protesto da MPB, precisamos 
“lançar um grito” na próxima quarta-feira, dia 20, dia da nossa 
paralisação de 24 horas. Um grito capaz de chacoalhar aqueles que 
insistem em colocar uma mordaça em nosso movimento. Precisamos 
unir esforços para que a paralisação e os atos aprovados durante a 
última assembleia (14) sejam um verdadeiro sucesso. Participe da 
paralisação de 24h da próxima quarta e lute para que não consigam calar 
a nossa indignação e a nossa reivindicação. Como diz Chico e Gil, a vida 
não é fato consumado. Sendo assim, vamos exercer nosso poder de 
transformação fazendo muito barulho e mostrando o poder da nossa voz.
  

PARALISAÇÃO
TODOS À 

Dia 20 de junho (quarta-feira): paralisação de 24 horas

10h – todos ao Plenário 04, cobrar dos deputados da CFT a votação do PL 6613/09. Para não perder tempo e ter qualquer surpresa desagradável, vamos exigir a votação do relatório do deputado Policarpo, que já foi lido naquela comissão.

16h- vamos realizar uma grande manifestação em frente 

ao Palácio do Planalto e caminhar até o Ministério do 

Planejamento, exigindo a viabilização do nosso PCCR. É o momento de 

dar nosso recado à presidenta Dilma e às ministras Ideli Salvatti e Miriam 

Belchior. Depois será realizada uma assembleia.
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