
27 de maio de 2010

GREVE!
Quinta • dia 27 • 15h • Ato no STF • Estamos em

Desde as seis horas da manhã desta quarta-feira (26/5), diretores do Sindjus e servidores participam
ativamente de piquetes em diversos tribunais e ramos do MPU. Em setores do STJ, TSE, TST e STF que

funcionam pela manhã houve grande adesão da categoria, que cruzou os braços para exigir a aprovação
imediata dos PLs 6613 e 6697. À tarde a greve foi sentida em todos os tribunais e Ministério Público. Na

avaliação do Sindjus, o primeiro dia de greve foi um sucesso. Mas o segundo dia tem que ser ainda
melhor. Chame o colega que estiver trabalhando para o nosso lado. A vitória depende diretamente do

nosso empenho. Portanto, todos à greve e ao ato em frente ao STF, às 15h desta quinta-feira (27).
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Os PCCRs do Judiciário e do MPU
não andam, mas a Câmara libera rea-
juste para milhares de outros servido-
res. Nesta terça (25), a Comissão de
Constituição e Justiça e Cidadania (CCJ)
aprovou mais um projeto que aumenta
os salários de 32.763 funcionários pú-
blicos federais. O texto agora será en-
caminhado ao Senado. Se houver modi-
ficações, retorna para a Câmara. Se
nada for alterado, ele segue para san-
ção presidencial.

A proposta aprovada prevê, entre ou-
tras medidas, a criação de adicional até
R$ 1.042,00 para servidores do Minis-
tério das Relações Exteriores por partici-
pação em missão internacionais; reajus-
te de gratificação de desempenho para
agentes penitenciários federais; aumen-

Câmara aprova reajuste
para 32 mil servidores

to de salário e de gratificação para servi-
dores da Agência Brasileira de Inteligên-
cia (Abin) e de cargos de tecnologia mili-
tar do Ministério da Defesa. A proposta
foi aprovada em caráter terminativo, não
sendo preciso passar pelo plenário da
Casa. O texto já havia sido aprovado em
março pela Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público (CTASP). No
início deste mês de maio, passou tam-
bém pela Comissão de Finanças e Tribu-
tação (CFT).

Essas são justamente as duas co-
missões onde se encontram os projetos
de lei dos PCCR: o PL 6613, que rea-
justa o salário dos servidores do Judici-
ário, está parado na CTASP, e o PL 6697,
liberado pela CTASP no mês passado,
emperrou na CFT.

Enquanto isso, PLs do Judiciário e MPU emperram

Injustiça é
não querer
melhorar a

Justiça
Qual o motivo da greve do Judi-

ciário e do Ministério Público? O que

esse movimento tem a ver com a vida

dos cidadãos? Para explicar essas e

outras questões serão distribuídos,

nas próximas semanas, cerca de 500

mil exemplares de um jornal educa-

tivo produzido pelo Sindjus.

A publicação tem como objetivo

chamar a atenção para a nossa gre-

ve, já que, como trabalhadores da

Justiça, precisamos contar com o

apoio de toda a sociedade. Ela será

distribuída para aos usuários do trans-

porte público. Vamos dizer aos cida-

dãos do DF que somos nós, servido-

res, que fazemos a Justiça no dia a

dia do nosso trabalho, e que merece-

mos condições dignas de trabalho.

Para isso o Sindjus quer ouvir o

associado. Colabore, dê a sua opi-

nião. Vamos mostrar que injustiça é

não querer melhorar a Justiça.

E-mail: imprensa@sindjusdf.org.br
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