
11 de março de 2010

O coordenador-geral do
Sindjus, Roberto Policarpo, foi à
Câmara dos Deputados nesta
quarta, dia 10, para tratar da
tramitação dos PLs 6613/09
(Judiciário) e 6697/09 (MPU).
Policarpo conversou com Eze-
quias Souza, chefe de gabine-
te do relator dos projetos, de-
putado Sabino Castelo Branco
(PTB/AM), da Comissão de Tra-
balho, Administração e Serviço
Público, onde os PLs encon-
tram-se em análise. Ezequias
garantiu que o deputado está
analisando as emendas feitas
aos projetos, em conjunto com
a Consultoria Legislativa. Foram
apresentadas 54 emendas ao
PL 6613 e dez ao PL 6697.

“O relatório do deputado depende
desse estudo, que deverá ser finalizado
nos próximos dias. As emendas estão
sendo analisadas para que o relator pos-
sa aceitar ou rejeitar cada uma delas”,
explicou o chefe de gabinete. Policarpo
frisou que a base destes planos é a re-
visão da tabela salarial, portanto não há
tempo a perder com questões que se-
jam muito polêmicas: “A nossa maior
batalha se dará na Comissão de Finan-
ças, por isso queremos levar os projetos

Relator estuda emendas
PCCR

Andamento dos projetos na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público depende dessa
análise, que deve ser finalizada nos próximos dias. Policarpo foi ao Congresso solicitar rapidez

o quanto antes para lá.”
 O chefe de gabinete Ezequias Souza

se comprometeu a informar sobre o an-
damento e as novidades relacionadas
aos projetos. Policarpo já buscou informa-
ções sobre quem é o consultor que está
cuidado da análise das emendas e pre-
tende conversar com ele em breve. Con-
versará também com o presidente da Co-
missão de Trabalho, Administração e Ser-
viço Público, Alex Canziani, para expor a
importância desses projetos para a cate-
goria e pedir seu apoio para acelerar a

inclusão na pauta de votação. Segundo a
assessoria do presidente, ele já solicitou
que o encontro com Policarpo seja mar-
cado em breve.

 O coordenador da Fenajufe, Ramiro
Lopez, e uma bancada sindical do Ama-
zonas, Estado do relator, formada por
Elongio Moreira (Sinjeam), Ronaldo Ca-
valcante (Assejufe-AM) e Evandro Fi-
gueira (Sitra-AM), acompanharam Poli-
carpo no gabinete de Sabino Castelo
Branco. Ramiro também foi até a asses-
soria de Alex Canziani.

Escreva aos deputados

da CTASP para acelerar

a tramitação do nosso

PCCR. Veja a lista de

e-mails na p. 2

MANIFESTE-SE!

Policarpo com
Ezequias Souza:
aprovação tem
que ser rápida
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Mudança
depois da
denúncia

STM

Alex Canziani Silveira........................
Alice Mazzuco Portugal.....................
Andreia Almeida Zito dos Santos.........
Antônia Magalhães da Cruz...............
Antonio Eudes Xavier........................
Carlos Augusto Alves Santana.............
Daniel Gomes de Almeida..................
Darcisio Paulo Perondi.......................
Edgar Moury Fernandes Sobrinho.........
Edigar Evangelista dos Anjos...............
Edson Bez de Oliveira.......................
Efraim de Araújo Morais Filho.............
Emilia Therezinha Xavier Fernandes.....
Fábio Rodrigues de Oliveira................
Fernando Antônio do Nascimento........
Geraldo Roberto Siqueira de Souza......
Gilmar Alves Machado.......................
Ilderlei Souza Rodrigues Cordeiro.........
José Otávio Germano........................
José Roberto Santiago Gomes............
Jovair de Oliveira Arantes...................

dep.alexcanziani@camara.gov.br
dep.aliceportugal@camara.gov.b
dep.andreiazito@camara.gov.br
dep.tonhamagalhaes@camara.gov.br
dep.eudesxavier@camara.gov.br
dep.carlossantana@camara.gov.br
dep.danielalmeida@camara.gov.br
dep.darcisioperondi@camara.gov.br
dep.edgarmoury@camara.gov.br
dep.edigarmaobranca@camara.gov.br
dep.edinhobez@camara.gov.br
dep.efraimfilho@camara.gov.br
dep.emiliafernandes@camara.gov.br
dep.majorfabio@camara.gov.br
dep.fernandonascimento@camara.gov.br
dep.geraldopudim@camara.gov.br
dep.gilmarmachado@camara.gov.br
dep.ilderleicordeiro@camara.gov.br
dep.joseotaviogermano@camara.gov.br
dep.robertosantiago@camara.gov.br
dep.jovairarantes@camara.gov.br

Julio Cesar Delgado...............................
Luciano de Souza Castro........................
Luiz Carlos Ghiorzzi Busato.....................
Manuela Pinto Vieira D’avila....................
Márcio Henrique Junqueira Pereira............
Maria Gorete Pereira.............................
Maria Helena Veronese Rodrigues............
Mauro Nazif Rasul.................................
Paulo Pereira da Silva.............................
Paulo Roberto Barreto Bornhausen...........
Paulo Roberto Galvão da Rocha...............
Pedro Henry Neto..................................
Raimundo Sabino Castelo Branco Maués.......
Sandra Maria da Escóssia Rosado.............
Sandro Antonio Scodro...........................
Sebastião Ferreira da Rocha....................
Sérgio Ivan Moraes.................................
Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira.........
Vanessa Grazziotin................................
Vicente Paulo da Silva............................
Wilson Leite Braga................................

dep.juliodelgado@camara.gov.br
dep.lucianocastro@camara.gov.br
dep.luizcarlosbusato@camara.gov.
dep.manueladavila@camara.gov.br
dep.marciojunqueira@camara.gov.br
dep.goretepereira@camara.gov.br
dep.mariahelena@camara.gov.br
dep.mauronazif@camara.gov.br
dep.paulopereiradasilva@camara.gov.br
dep.paulobornhausen@camara.gov.br
dep.paulorocha@camara.gov.br
dep.pedrohenry@camara.gov.b
dep.sabinocastelobranco@camara.gov.br
dep.sandrarosado@camara.gov.br
dep.sandromabel@camara.gov.br
dep.sebastiaobalarocha@camara.gov.br
dep.sergiomoraes@camara.gov.br
dep.thelmadeoliveira@camara.gov.br
dep.vanessagrazziotin@camara.gov.br
dep.vicentinho@camara.gov.br
dep.wilsonbraga@camara.gov.br

MANIFESTE-SE!  Escreva aos deputados pedindo rapidez para o PCCR

 Os servidores do STM lotados no Se-
tor de Garagens e Abastecimento Norte
podem comemorar. Na quarta, dia 10, o
Superior Tribunal Militar decidiu transfe-
ri-los para o edifício-sede, depois de onze
meses em péssimas condições. Foi uma
resposta à matéria Servidores do STM tra-
balham em contêineres e convivem com
ratos, publicada no site do Sindjus no dia
9 (terça-feira), denunciando a insalubri-
dade do local e contando o empenho do
sindicato em lutar contra as condições
desumanas de trabalho.

O diretor do Sindjus Berilo Leão visi-
tou o setor na semana passada, no dia 4
de fevereiro, e ficou chocado com o que
viu. Sete servidores e cinco terceirizados
dividiam um espaço mínimo distribuído
entre três contêineres e um “barracão de
obras” feito de madeira. Como o calor é

insuportável, os servidores se revesavam
para trabalhar do lado de fora, em baixo
de uma árvore, onde o clima é mais ame-
no que dentro dos contêineres.

Além de sofrer com calor, falta de es-
paço, insetos e até ratos, os servidores ti-
nham que encarar outro risco: no local
funcionou um posto de gasolina e os tan-
ques continuam lá, com gases inflamá-
veis e o mal cheiro do combustível.

Na segunda-feira, dia 8, o diretor do
Sindjus Berilo Leão retornou ao Setor de
Garagens e constatou que a situação per-
manecia. Viu também que a promessa do
diretor-geral do STM Moisés Francisco Sou-
sa – de que as obras do prédio principal
estariam prontas em 60 dias – era im-
possível de ser cumprida. Nesta quarta, o
STM admitiu que a situação estava in-
sustentável e transferiu os servidores.

Escritório do
chefe de
seção: sem
condições de
trabalho

Só este ano, mais de 1.500 pesso-
as contraíram dengue no DF. Por
isso, o Sindjus conclama os servi-
dores a se unirem em torno de
uma campanha de conscientiza-
ção na família e vizinhança.
Como os servidores têm consciên-
cia do problema, podem contri-
buir para conscientizar a popula-
ção sobre os riscos da dengue e
as formas de combatê-la. Se cada
um de nós participarmos dessa
ação cidadã, evitaremos que esse
estado de calamidade se agrave.

AÇÃO CIDADÃ
CONTRA A DENGUE
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