
9 de abril de 2010

PARTICIPE!

A aprovação do

PCCR depende de cada

um de nós. Coloque

seu adesivo e peito

e vamos à luta!

Na próxima quarta-feira, pressão
total sobre o Congresso! Esta é a pa-
lavra de ordem para todos os servido-
res do Judiciário e do MPU que dese-
jam ver aprovado os Projetos de Lei
que garantem a revisão salarial da
categoria. A partir das 9h estaremos
na Comissão de Trabalho, Administra-
ção e Serviço Público (CTASP), para
mostrar aos deputados o quanto é ur-
gente a tramitação dos PLs.

A votação do PL 6697/09 (PCCR
do MPU), pautada para a última quar-
ta (dia 7), não ocorreu devido à estra-
tégia das lideranças do governo. Eles
tentaram inventar uma audiência pú-
blica para discutir o projeto; em segui-
da, tentaram criar uma subcomissão
para analisar todos os projetos de in-

teresse de servidores públicos. Depois
tentaram retirar o projeto de pauta.
Como recurso para adiar a votação,
entraram com um pedido de vistas.

“Temos que pressionar. Só a mobi-
lização da categoria pode garantir a
aprovação dos PCCRs”, afirma o co-
ordenador-geral do Sindjus, Roberto Po-
licarpo. Nesta quarta, a pressão junto
à CTASP será pela votação do PL 6697
e pela inclusão do PL 6613 (PCCR do
Judiciário) na extra-pauta da sessão,
de modo que seja votado também.

MOBILIZAÇÃO
Dia 14 de abril, quarta-feira,
a partir das 9h, em frente
à sala T50, Anexo II da
Câmara dos Deputados

Pressão total na Câmara
Nesta quarta (14), junte-se a nós para exigir a votação da revisão salarial dos servidores

Na próxima terça-feira à tarde (dia 13)os delegados sindicais estarão reunidos emuma força-tarefa pela inclusão dos PLs 6613e 6697 na pauta de votação da Comissão deTrabalho, Administração e Serviço Público(CTASP). “Vamos colocar o adesivo no peitoe ir à luta. Até agora não temos garantia devotar os PLs e temos que nos mobilizar parareverter esse cenário”, afirmou Policarpo naconvocação aos delegados.Com o reforço dos delegados sindicais ede todos os servidores que quiserem sesomar a eles, os diretores do Sindjus visita-rão os gabinetes dos membros da CTASP natentativa de sensibilizá-los para que inclu-am os projetos na pauta. “Vamos distribuircartas cobrando a inclusão. Não podemosesperar mais”, ressaltou Policarpo.

Delegados presentes

Manifestação
na CTASP:

tramitação tem
que ser rápida
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BOLETIM SEMANAL DO SINDJUS  • 9/4/2010

Nesta sexta (dia 9) o coordenador-geral do
Sindjus, Roberto Policarpo, reuniu-se com o se-
cretário de Recursos Humanos do Ministério
do Planejamento, Duvanier Paiva Ferreira. Ele
também solicitou uma audiência com o secre-
tário executivo do Ministério, que prometeu
agendá-la para a próxima semana. Os encon-
tros fazem parte do esforço intensivo do Sind-
jus para acelerar o processo de negociação que
garantirá o orçamento necessário à implemen-
tação da revisão salarial dos servidores do Judi-
ciário e do Ministério Público.

Os dois Projetos de Lei já passaram pelo
crivo técnico do Ministério do Planejamento,
como explicou o secretário Duvanier Ferrei-
ra. Ele informou que já realizou toda a che-
cagem relativa aos méritos dos projetos quan-

to aos valores, à coerência, ao impacto orça-
mentário etc. “O que falta agora é a decisão
quanto aos recursos financeiros”, explica Po-
licarpo. E isso depende de haver um acordo
efetivo entre o Judiciário e o Executivo. “Cabe
aos chefes dos Judiciário e do Ministério Pú-
blico essa negociação, junto ao Ministério do
Planejamento e à Casa Civil”, afirmou o co-
ordenador-geral do Sindjus.

Na quinta (dia 8) o Sindicato enviou um
ofício a todos os presidentes de tribunais que
assinaram o PCCR do Judiciário, cobrando
deles mais empenho nas negociações pela
aprovação dos Projetos de Lei. Ofício seme-
lhante foi enviado aos chefes do Ministério
Público, com igual argumentação. Veja ao lado
os principais pontos dos documentos.

“É com grande preocupação que
o Sindicato reporta-se a Vossa
Excelência, já que a aprovação

[dos PLs 6613/09 e 6697/09] tem
encontrado dificuldades em razão

de obstáculos criados pelo
governo.”

“É valido lembrar que o Projeto de
Lei foi construído em co-autoria

com este tribunal, (...)
privilegiando o reajuste salarial de
trabalhadores que hoje ganham,
em média, 80% menos do que

servidores de atribuições e
carreiras semelhantes.“

“Foi o colegiado de presidentes que
determinou que o projeto fosse
enviado ao Congresso após o

prazo da LDO (31 de agosto), com
a promessa de que o diálogo com

o Executivo seria feito (...). No
entanto, até agora, o que se vê é

uma série de relatórios
inviabilizando a concretização

deste Projeto de Lei em 2010. Isso
fere o acordo feito com os tribunais
durante nosso período de greve.”

“Empenhar-se para aprovar este
projeto é um compromisso deste

tribunal que os servidores esperam
ver cumprido o mais rápido

possível.

Diante do exposto, o Sindjus
requer que Vossa Excelência se
empenhe pessoalmente nesta

causa (...). É importante que este
projeto seja aprovado até o fim do

primeiro semestre.”

Sindjus cobra ação
de tribunais e do

Ministério Público

Nesta semana o Sindjus deu as boas-vindas aos 562 novos servidores do

TJDFT que acabaram de tomar posse. Grande parte deles já se filiou ao Sindi-

cato na primeira semana. “Isso, para nós, é uma grande satisfação”, afirma o

coordenador-geral Policarpo, “porque demonstra que o servidor compreende a

importância de aderir a um projeto coletivo que fortalece a todos e a cada

um”. Policarpo lembrou também que, no momento em que inicia uma nova

etapa da sua vida profissional, o servidor recém-concursado reforça a carreira

ao se unir ao universo dos mais de 11 mil filiados do Sindjus.
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Falta de negociação
atrasa revisão salarial


