
6 de maio de 2010

Os servidores e diretores
do Sindjus voltaram a
lotar os corredores das

comissões na Câmara dos
Deputados nesta quarta-
feira, dia 5, em protesto

contra a demora na
aprovação dos PCCRs do
Judiciário e do Ministério

Público. No entanto, o
governo insiste nas

manobras para emperrar o
andamento dos dois
projetos de lei que
garantem a revisão

salarial dos servidores.
Portanto, a hora é de luta!
Fale com seus colegas e
participe das assembléias
setoriais. Não podemos

mais esperar! Só a união
de toda a categoria

vai possibilitar a
aprovação dos PCCRs.

Não dá
mais para
esperar!

Dia12

Greve

Perguntas simples, mas sem respostas concretas, podem deixar os servidores
preocupados em relação à greve. Mas isso não é mais problema: já está no site
do Sindjus a Cartilha da Greve no Serviço Público, elaborada pela Fenajufe. Ali
os servidores encontram informações sobre a legalidade da greve; as regras do
STF; o percentual de atividades que devem funcionar durante a paralisação;
possibilidade de descontos de dias parados; precauções para a legalidade da
greve; e várias outras. A cartilha traz ainda a Lei 7783/89, que dispõe sobre o
exercício do direito de greve, define as atividades essenciais e regula o atendi-
mento das necessidades inadiáveis. Veja em www.sindjusdf.org.br

CONSULTE A CARTILHA DA GREVE

ASSEMBLÉIAS

SETORIAIS

Veja o calendário

e participe! O PCCR

depende da nossa

mobilização!
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O coordenador do Sindjus e da Fe-
najufe, Roberto Policarpo, a coordena-
dora do Sindjus Ana Paula Cusinato e o
coordenador da Fenajufe Jean Loyola
reuniram-se nesta quarta com o presi-
dente da Comissão de Finanças e Tribu-
tação (CFT) da Câmara dos Deputados,
deputado Pepe Vargas, para tratar dos
PL 6613/09 e PL 6697/2009 (PCCRs do
Judiciário e do MPU).

Embora o PL 6613 ainda esteja na
CTASP, os coordenadores adiantaram ao
deputado a situação e a importância
desses dois projetos para a categoria. O

presidente explicou a prática da Comis-
são no tocante à escolha do relator e
afirmou que anunciaria o deputado Ael-
ton Freitas para a relatoria do PL 6697.

Policarpo pediu a colaboração do
presidente no tocante à agilização dos
trabalhos referentes a esse projeto e à
abertura de um canal de negociação jun-
to ao Ministério do Planejamento.

O PL 6697, aprovado pela CTASP no
dia 14 de abril, foi recebido pela CFT no
dia 27. Após a designação do relator
será aberto o prazo de cinco sessões or-
dinárias para emendas parlamentares.

Sindjus defende PLs junto
ao presidente da CFT

Na quarta pela manhã o coordena-
dor-geral do Sindjus, Roberto Policarpo,
relatou ao presidente do TST, Moura Fran-
ça, a situação de total descaso em que
se encontra o PL 6613, emperrado na Co-
missão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público (CTASP) desde março.

Policarpo frisou que até o momen-
to não foi estabelecida qualquer nego-
ciação entre o governo e o Judiciário,

No TST, Policarpo reforça
o indicativo de greve

e pediu que o presidente do TST interfi-
ra nas discussões para acelerar a ne-
gociação. “Caso não seja efetivada ne-
nhuma negociação até o dia 12 de
maio, a categoria entrará em greve”,
explicou Policarpo. Moura França disse
que compreende a situação da cate-
goria e comprometeu-se a falar com o
presidente do STF, ministro Cezar Pelu-
so, sobre o assunto.

O deputado Luiz Carlos Busato (PTB/RS), relator do projeto do PLP 549/

09, que trata do congelamento de salários dos servidores públicos federais e

que limita ainda mais os investimentos no setor público, entregou, nesta quar-

ta-feira (5/5), o seu parecer que rejeita o projeto na Comissão do Trabalho,

Administração e Serviço Público (CTASP) da Câmara dos Deputados.

A luta para derrubar esse projeto ainda não acabou, mas esse parecer

contrário representa uma vitória importante para os servidores públicos. A

expectativa é que outros membros da comissão sigam o voto do relator du-

rante a votação do projeto, que deve entrar em pauta nas próximas semanas.

O Sindjus continuará se mobilizando, ao lado da CUT, para sepultar de uma

vez por todas esse projeto.

RELATOR REJEITA PLP 549/09

Greve dia 12! Essa foi a tônica da
primeira assembleia setorial do calen-
dário de greve, realizada na terça à
tarde  no Superior Tribunal Militar
(STM). “Só não vai ter greve se houver
acordo orçamentário acompanhado da
aprovação”, frisou Policarpo, coorde-
nador-geral do Sindjus. As dezenas de
servidores que participaram da assem-
bleia demonstraram disposição em
mobilizar os colegas e atender ao
chamado do Sindjus de construir “uma
greve forte”, com o máximo de ade-
são. “Agora depende de nós, de todos
vocês”, completou Policarpo.

Ao final da assembléia ficou deci-
dida a criação de um grupo de dez
servidores do tribunal que ficará res-
ponsável pelo chamado “trabalho de
formiguinha”: visitar os colegas, bater
de porta em porta até o dia 12, para
mobilizar o maior número possível de
servidores. “Um movimento de greve
bastante forte, com adesão da grande
maioria dos colegas, ajudará a aprovar
os nossos projetos de revisão salari-
al”, lembrou Policarpo.

Outros temas discutidos foram a
luta contra a aprovação do PL 5549
(que impede despesas com servidores
acima de 1,5% mais a inflação do ano
anterior, o que prejudicaria os PCCRs);
a necessidade de aprovação dos PC-
CRs antes do fim de junho, sob pena
de se adiar para 2011 os projetos e
tornar incerta a realidade dos reajus-
tes; e a decisão de não se fazer mais
deduções nos valores previstos nos
textos enviados pelo STF ao Congresso
Nacional. Ontem, dia 5, foi a vez da
assembleia setorial do TST e hoje, às
13h, a reunião é no STJ.

Clima quente
no STM
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