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BOLETIM SEMANAL

Não temos
tempo a perder
T

rês presidentes do STF já passaram e PL 6613/09 continua parado. O presidente da Comissão de
Finanças e Tributação já teve tempo
de conhecer o projeto que os membros da CFT já sabem de cor. A presidenta Dilma Rousseff teve tempo
de sobra para negociar um caminho
para a aprovação do nosso PCCR.
Não temos mais tempo a perder.
Todas as promessas não cumpridas,
todos os acordos desfeitos, todas as
medidas protelatórias já atrapalharam
demais a concretização do nosso plano. Chega de histórias, de desculpas,
de justificativas. Queremos resultado.
A nossa paralisação de 48 horas,
nos dias 13 e 14 de junho, aprovada na assembleia do último dia 6, é
um alerta às autoridades de que não
vamos aceitar de cabeça baixa novas
palavras vazias ou medidas que obstruam a aprovação do nosso projeto.

Envio dos pré-limites não garante
a votação do PL 6613/09 na CFT
A pauta da Comissão de Finanças
e Tributação divulgada nesta segunda-feira (11) não traz o PL 6613/09 entre
os itens a serem apreciados na reunião
do dia 13. Mesmo com os pré-limites do
Judiciário enviados para o Executivo.
O presidente do STF, ministro Ayres
Britto, garantiu que o envio desses pré-limites ajudariam na negociação do PL
6613. A previsão dos valores referentes
ao nosso PCCR, para serem incluídos no
orçamento do próximo ano, seguiu para
o Ministério do Planejamento no início
da noite da última sexta-feira (08). O

pré-orçamento enviado contempla a
proposta de parcelamento em quatro
vezes a partir de janeiro de 2013, com
25% do montante a cada seis meses.
Mesmo com essa ação do Supremo,
não há negociação. Prova disso é que
a CFT não incluiu o nosso projeto em
votação. Um fator de grande preocupação para nossa categoria, que esperava
que o relatório do deputado Policarpo
– que já foi lido durante a sessão da CFT
do dia 9 de maio – fosse votado.
Além de não incluir nosso PCCR na
pauta, o governo manobra para, apro-

veitando do afastamento de Policarpo,
indicar um novo relator que paralise,
por completo, a tramitação do nosso
projeto. Essas informações só aumentam a responsabilidade de cada servidor
na paralisação de 48 horas que começa
nesta quarta (13). Vamos demonstrar
aos parlamentares, aos presidentes,
aos ministros que não vamos desistir
de aprovar o PL 6613 neste primeiro
semestre. Vamos também dar prosseguimento a nossa estratégia de lotar o
plenário da CFT e obstruir as reuniões
até a votação do nosso PCCR.
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Todos juntos

somos fortes

L

embra-se de Os Saltimbancos, o
famoso musical com composições
de Chico Buarque? Pois bem,
assim como diz a letra de uma das
canções da peça “Todos nós estamos
no mesmo barco” e “todos juntos
somos fortes”. Esta deve ser a nossa
máxima, o nosso grito de guerra, o
espírito da nossa luta. Temos um ao
outro e está aí o segredo do nosso sucesso. A nossa bandeira é coletiva - a
aprovação do PL 6613/2009 – e deve
ser abraçada por todos com o mesmo
empenho e seriedade.
Os delegados que vão realizar piquetes nos mais de quarenta locais de
trabalho na quarta e na quinta-feira
indicam o trabalho coletivo que deve
ser feito. Para a nossa mobilização dar
resultado é preciso que nós nos unamos formando uma imensa e forte
corrente. Nos piquetes vamos buscar
novos elos para essa corrente, con-

vencendo nossos colegas sobre a importância desta luta.
Temos muitos argumentos para
convencer nossos colegas, seja por
email, por telefone ou pessoalmente.
Dentre eles: o prazo solicitado pelo
ministro Ayres Britto para fazer as tratativas com os demais poderes já expirou; o acordo firmado entre o presidente da CFT e líderes partidários de
colocar nosso projeto na pauta e votá-lo não foi cumprido integralmente; o
governo manobra para substituir o
relator do PL 6613, deputado Policarpo, por um parlamentar sem compromisso com nossa categoria; o recesso
do Congresso começa em julho e, por
conta das eleições, vai até novembro.
Todos sofremos com a não aprovação do PL 6613, pois todos nós estamos no mesmo barco. Precisamos
remar juntos para superar os obstáculos. Por mais que o mar esteja bravio

não há motivo para ter medo. Afinal,
estamos todos juntos. E nossa paralisação só terá o efeito almejado se
pudermos contar uns com os outros.
Como a flecha precisa do arco para
cumprir sua trajetória, o seu colega ao
lado precisa de você.
Vamos paralisar nossas atividades
nestes dias 13 e 14 somando nossas
esperanças e nos protegendo mutuamente. Se juntarmos todas nossas
forças seremos respeitados por qualquer um. Unidos somos capazes de
mudar a lei da selva (entenda-se política de reajuste zero). O momento é
de união, de confiança, de lealdade.
Pense que ao seu lado há um amigo e
se doe a essa corrente que vai buscar
a aprovação do PL 6613/09.

Sem dúvida alguma,
todos juntos somos fortes!

