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Deputado Afonso Florence é 
o novo relator do PL 4363/12

Estamos no caminho certo

GAJ de 100% 
ainda é possível

No dia 29 de novembro, o presiden-
te da CFT, deputado Antônio Andrade, 
designou o deputado Afonso Florence 
(PT/BA) para relatoria do PL 4363/2012. 
Os diretores do Sindjus, que estavam 
no Congresso, tentaram obter informa-
ções do presidente sobre os motivos da 
mudança. “Não conseguimos falar com 
o presidente da CFT, quem nos explicou 
o ocorrido foi deputado Policarpo. O de-
putado Guimarães devolveu o projeto 
sem parecer para que o deputado Afon-
so recebesse a relatoria, pois já havia 
iniciado tratativas com o governo para o 
relatório”, esclareceu Ana Paula Cusina-

“Ainda tenho esperança para 
conquistarmos a GAJ de 100%”, é o 
que afirmou o deputado Policarpo 
após conversa com o ainda relator 
do PL 4363/2012, deputado José 
Guimarães. O ofício encaminhado 
pela CFT ao STF no dia 22 e a apro-
vação do reajuste dos magistra-
dos no dia 28 de novembro foram 
alguns dos argumentos utilizados 
por Policarpo para convencer o líder 
do PT na Comissão de Finanças de 
que é possível sim aprovar o reajus-

No dia 26 de novembro, a Diretoria do Sindjus avaliou que o sindicato 
está no caminho certo ao lutar para garantir a GAJ de 100%. Os diretores 
compreenderam que é importante o sindicato se manter firme em prol 
da concretização do reajuste total proposto pelo Supremo.

“O foco do Sindjus está correto neste sentido de lutar pela GAJ de 
100%, tanto que eu já comecei um corpo a corpo com os servidores para 
conscientizar e mobilizar os colegas para essa luta que precisa da união 
de todos”, frisou o coordenador Beto Sampaio.

Além de Beto Sampaio, os diretores Ana Paula Cusinato, Fátima Aran-
tes, Jailton Assis, Cledo Vieira, Sheila Tinoco, Adelôr Alves, José Oliveira 
(Zezinho), Alex Sandro e Luiza Gallo participaram da reunião.

to, coordenadora do Sindjus.
Com a indicação do novo relator, 

abriu-se novo prazo de cinco sessões 
ordinárias para emendas ao PL. Com 
isso, nosso projeto não vai poder ser 
votado nesta quarta-feira (5/12), con-
forme prometeu o deputado Antônio 
Andrade durante a reunião do dia 28. 
Entretanto, o Sindjus e o deputado Po-
licarpo não descartam a possibilidade 
de levar o projeto diretamente para 
o plenário ainda na próxima semana, 
por isso é importante que todos se 
mantenham atentos e acompanhem 
o site do Sindjus.

te prometido pelo STF à categoria.
Os coordenadores do Sindjus 

também trabalham nesta mesma 
linha. Nos próximos dias, o sindi-
cato também vai se reunir com o 
novo relator e também com as li-
deranças partidárias para reforçar 

o fato de que existem plenas con-
dições de se concretizar a GAJ de 
100%. Muitas frentes foram aber-
tas para garantir a viabilização do 
valor integral do reajuste proposto 
pelo STF (Confira no verso as reuni-
ões dos coordenadores).
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Esforço conjunto pela aprovação 
do nosso reajuste

Quem acompanha de perto o dia a dia dos coordenadores do Sindjus sabe que eles não têm poupado esforços para trans-
formar o reajuste prometido pelo Supremo à categoria no fim de agosto em realidade. Uma agenda intensa com reuniões 
na Câmara, no Senado e no STF tem agitado os bastidores do sindicato. E essa correria tem dado resultado. Acompanhe os 
principais momentos deste processo que levará, sem dúvida alguma, a nossa categoria a mais uma vitória

Dia 20 de novembro
Os coordenadores acompanharam a reunião da CMO 

que aprovou o parecer preliminar do Orçamento de 2013. Na 
ocasião, insistiram com o relator-geral do Orçamento, sena-
dor Romero Jucá, que já há uma negociação entre os poderes 
para viabilizar o reajuste do Judiciário.

Dia 20 de novembro
Os coordenadores Jailton Assis e Ana Paula Cusinato esti-

veram no STF, conversando com o Diretor de Gestão de Pes-
soas, Amarildo Oliveira, no intuito de buscar a viabilização da 
GAJ de 100%.

Dia 20 de novembro
O sindicato se reúne com o vice-líder do governo, deputado 

Cláudio Puty, em busca de apoio para o reajuste dos servidores.

Dia 21 de novembro
O sindicato se encontra com o presidente da CUT Nacio-

nal, Vagner Freitas, para buscar reforço nas investidas no Con-
gresso Nacional.   

Dia 22 de novembro
Os coordenadores dialogam com o vice-líder do governo 

no Senado, senador Gim Argello, sobre saídas que viabilizem 
o reajuste. 

Dia 22 de novembro
Os coordenadores Jailton Assis e José Oliveira, acompanha-

dos do presidente da CUT Nacional, reuniram-se com o presi-
dente da CCJ, Ricardo Berzoini, para discutir a construção de 
uma emenda de remanejamento para garantir a GAJ de 100%.

Dia 22 de novembro
O coordenador-geral do Sindjus Jailton Assis entregou 

no STF o ofício assinado pelo presidente da CFT solicitando 
ao presidente do Supremo informações sobre o PL 4363.

Dia 23 de novembro
O sindicato conversa com o Diretor de Gestão de Pesso-

as, Amarildo Oliveira, para traçar estratégias, com base no 
ofício encaminhado pela CFT, para aprovar a GAJ de 100%.

Dia 26 de novembro
Os coordenadores se reuniram com o líder do governo 

no Congresso, senador José Pimentel, para pedir apoio à 
aprovação da emenda de remanejamento ao Orçamento 
Anual, na forma proposta, na CCJ e, em seguida, no Relató-
rio Final do PLOA.

Dia 27 de novembro 
O sindicato cobrou do presidente da CFT, deputado An-

tônio Andrade, celeridade na tramitação do PL 4363.

Dia 28 de novembro
O Sindjus acompanha a reunião da CFT que aprovou 

o reajuste de 15,8% para os magistrados e procuradores. 
Voltaram a conversar com o líder do PR, deputado Lincoln 
Portela, pela aprovação do PL 4363 com GAJ de 100%.

Dia 29 de novembro
Os coordenadores conseguiram que 4 deputados e 

1 senador apresentassem a emenda de texto, construí-
da pelo sindicato e pelo deputado Policarpo pela GAJ de 
100%, ao PLOA. 
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