
30 de abril de 2010

FIQUE ATENTO

Acompanhe a agenda

de luta pelo PCCR.

A aprovação dos

projetos depende da

nossa mobilização!

 Até ontem à noite o silêncio do Congres-
so Nacional e do Executivo falava por si só: a
ideia do governo e dos parlamentares que
decidem sobre as pautas de votação nas co-
missões é “enrolar” os servidores e protelar
o quanto for necessário a decisão pela apro-
vação ainda neste semestre dos PLs 6697
(MPU) e 6613 (Judiciário) que tratam da re-
visão salarial da categoria.

A interpretação das manobras no Con-
gresso para empurrar com a barriga a aprova-
ção dos reajustes foi levada pelo coordenador
geral do Sindjus, Roberto Policarpo, aos parti-
cipantes da assembleia geral que discute a
possibilidade de uma greve, ontem, às 17h, na
Praça dos Tribunais.

Ao final do encontro, por volta das 19h,
duas propostas foram levadas à voto: greve a
partir do dia 12 e greve a partir do dia 6. Com
apenas 6 votos contrários, venceu a proposta
de greve a partir do dia 12/5.

Durante a próxima semana, a partir do
dia 4, uma série de assembleias setoriais vai
mobilizar a categoria e explicar por que a gre-
ve é o único instrumento que resta para forçar
o Congresso e o governo a aprovar os PLs. “O
ministro Cesar Peluso prometeu conversar com
o próprio Lula para que a questão orçamentá-
ria seja resolvida, mas se isso não ocorrer só
nos resta fazer greve”, disse Policarpo.

Policarpo disse também em seu relato so-
bre as negociações com parlamentares e di-

retores de tribunais que recebeu do presiden-
te da Comissão de Administração, Trabalho e
Serviço Público, deputado Alex Canziani, a pos-
sibilidade do governo querer reduzir os valo-
res de reajustes previstos nos projetos, mas
esta foi rejeitada. “Não aceitamos um centa-
vo sequer de redução de valores”, afirmou.

No final da assembleia, o coordenador do
Sindjus lembrou que em 2002 e 2006 o sin-
dicato enfrentou o mesmo processo de ma-
nobras do governo e de parlamentares e aca-
bou superando esses obstáculos. “Precisamos
confiar na nossa capacidade de mobilização e
no esforço dobrado que temos dessa vez, por-
que agora é a hora de fazermos a maior greve
de nossa história”, concluiu.

Indicativo de greve
Assembleia geral de ontem (29) concluiu que cruzar os braços é o único meio que

resta para convencer o Congresso e o governo a aprovar os projetos do PCCR
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Para garantir
a legalidade

Como sempre acontece antes de
uma paralisação, a assessoria jurí-
dica do Sindjus tomou todas as pro-
vidências necessárias para garantir
a legalidade do movimento. Veja
abaixo:

Todas as tentativas negociação
para o atendimento voluntário das
nossas reivindicações serão minu-
ciosamente documentadas.

A convocação da assembleia ge-
ral extraordinária é amplamente
dirigida à toda a categoria.

A pauta de reivindicações e a pa-
ralisação são sempre ser aprova-
das em assembleia geral.

Os órgãos do Judiciário e do MPU
são notificados sobre a paralisa-
ção ou o indicativo de paralisa-
ção com antecedência, mediante
ofício.

Durante a greve todas as negoci-
ações serão devidamente docu-
mentadas.

Será definido, se possível com a
participação da administração do
Judiciário e do MPU, o que são
considerados “serviços indispen-
sáveis ao atendimento das neces-
sidades da comunidade”, garan-
tindo a manutenção do efetivo mí-
nimo de 30% de servidores em ati-
vidade.

Será mantido, até o final da gre-
ve, um “ponto paralelo” para re-
gistro dos servidores grevistas, que
pode servir como instrumento para
discutir a ameaça de desconto de
dias parados.

O coordenador geral do Sindjus, Ro-
berto Policarpo, enviou nesta sexta-fei-
ra (30/4) ofícios aos dirigentes do Judi-
ciário e do Ministério Público para avi-
sar sobre o indicativo de greve a partir
do dia 12 de maio, decidido na assem-
bleia geral do dia 29. Acompanhe os
principais trechos:

“Não é justificável a demora na efe-
tivação da negociação entre o Poder
Judiciário e o Poder Executivo, pois des-
de 2008 o plano está sendo construí-
do em conjunto pela categoria e pela
administração do Poder Judiciário, que
implantou Comissão Interdisciplinar
para cuidar do tema no dia 20 de ou-
tubro de 2008.”

“Ao longo desse período, o Sindjus
realizou diversas reuniões com as admi-
nistrações de todos os tribunais, visando

Sindjus avisa sobre a greve
dar celeridade à tramitação das propos-
tas que foram construídas, num primeiro
momento junto à categoria, e, depois, dis-
cutidas e aprimoradas na Comissão.”

“Apesar das inúmeras tentativas de
diálogo e negociação, o PCCR está pa-
rado na CTASP, acarretando sérios pre-
juízos aos servidores que têm suas re-
munerações bastante defasadas em re-
lação a outras categorias de atribuições
e responsabilidades semelhantes.”

“Conforme consta da Constituição
e nas decisões da Suprema Corte, esse
direito é legítimo, com a suspensão co-
letiva temporária e pacífica, total ou par-
cial, da prestação dos serviços, quando
a entidade patronal tiver sido avisada
com, pelo menos, 72 horas de antece-
dência, nas atividades essenciais, e 48
horas nas demais.”

Chame os colegas e participe
das assembleias setoriais que vão

mobilizar a categoria nos próximos
dias. Converse com seu delegado
sindical. Só a sua participação e a
união de todos os servidores pode

garantir a aprovação dos PCCR.
Vamos pressionar o Congresso e

o governo a aprovar os PLs!
*As datas podem mudar de acordo com a

disponibilidade de local nos órgãos

STM 04/05 16h

TST 05/05 13h30

STJ 06/05 13h

TRF 06/05 16h

TSE 07/05 14h

MPDFT 07/05 17h

TRT 10/05 13h

STF 10/05 16h

TJDF 11/05 17h

Fique
ligado no

calendário


