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PCCR JÁ!
48H DE

PRESSÃO

Na Câmara

dos Deputados

Dia 7 às 15h

Dia 8 às 10h

Todos à Câmara!
TERÇA E QUARTA

O ato na Câmara nesta quarta, dia
1º, reuniu centenas de servidores do Judi-
ciário e do MPU para pressionar os de-
putados a assinar os requerimentos de
urgência para os PLs 6613 e PL 6697.
Mais de sessenta assinaturas de deputa-
dos foram recolhidas, em apoio ao rea-
juste da categoria. O coordenador-geral
do Sindjus, Roberto Policarpo, agradeceu
a participação de todos e reafirmou que
os servidores vão lutar até a vitória.

“Nosso trabalho hoje foi sensibilizar
os deputados para que aprovem o PCCR
antes do fim do ano. A abordagem foi
importantíssima e vai fazer com que te-
nhamos maioria”, acredita. Policarpo
também convocou os servidores para
dois dias de intensa pressão no Congres-
so, nas próximas terça e quarta.

“O Sindjus trabalha em três frentes”,
explicou Policarpo: “a primeira, para
garantir a negociação entre o Judiciário
e o Executivo. O ministro Peluso disse que
ela sairá nos próximos dias. A segunda,
pela aprovação da urgência, para que os
PLs sigam direto para o Plenário. E a
terceira é a pressão para que a CFT apro-
ve o relatório o mais rápido possível.”

“A mobilização dos servidores é fun-
damental para essa estratégia. É a pre-
sença da categoria que garante a legiti-
midade e a força das atividades”, refor-
çou Policarpo. Por isso, todos à Câmara!
Na terça, dia 7, às 15h, vamos formar
várias equipes de servidores para pressio-
nar cada parlamentar. E na quarta va-
mos todos nos reunir para acompanhar a
reunião da Comissão de Finanças e Tribu-
tação, às 10h.

Ato do dia 1º: pressão dos servidores foi decisiva
para garantir o apoio de mais de 60 parlamentares

Na CFT, reflexo
da mobilização

“O processo de negociação deve ser
acelerado. Essa categoria é muito impor-
tante e merece respeito. Os servidores
estão aqui fazendo um apelo e acho que
devemos atendê-los.” A declaração da
deputada Luciana Genro (PSOL-RS) na
manhã desta quarta, dia 1º, na reunião
ordinária da Comissão de Finanças e Tri-
butação (CFT), é um reflexo da mobiliza-
ção dos servidores. O deputado Silvio Cos-
ta (PTB-PE) afirmou que o reajuste da ca-
tegoria não onera o Estado, já que há
recursos para realizá-lo. O presidente da
Comissão, deputado Pepe Vargas (PT-RS),
lembrou que, para os projetos 6613 e
6697 serem aprovados, é preciso haver
negociação orçamentária.

Na terça e quarta desta semana, os
diretores do Sindjus entregaram cartas aos
parlamentares pedindo a aprovação dos
projetos na CFT. A carta lembra aos depu-
tados a responsabilidade de reestruturar
o serviço público e valorizar os trabalha-
dores; lembra também que os projetos fi-
caram parados na Câmara durante meses.

As cartas já provocaram reação. O re-
lator do PL 6613, deputado Ricardo Berzo-
ini (PT-SP), disse que é necessário fechar
um acordo para que o reajuste seja apro-
vado, mas garantiu que está trabalhando
nisso. O deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-
PR) afirmou que o PSDB está dividido quan-
to à causa da categoria, mas que ele vota
a favor dos dois projetos.

Corpo-a-corpo
já dá resultados
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Diante da falta de respeito com o Judiciário, resta aos mais de cem mil servidores da categoria fazer
um apelo ao presidente da República. Presidente Lula, telefone ao ministro César Peluso e acerte com
ele os detalhes do nosso reajuste, conforme prometido antes da eleição! Liga lá!

LULA,
LIGA LÁ!

Sindjus
lança nova
campanha

Lique você também! Telefone do gabinete pessoal: (61) 3411-1169. Fax: (61) 3411-2222
Para mandar um e-mail: https://sistema.planalto.gov.br/falepr2
Para mandar uma carta: Palácio do Planalto, Praça dos Três, Brasília - DF - CEP 70100-000


