
13 de dezembro de 2011

Hoje é o primeiro dia da paralisação de 72h aprovada
pela categoria na última assembleia. As notícias publi-
cadas desde então pelos jornais e o trabalho realizado
na Câmara dão conta de que não há qualquer expecta-
tiva de acordo com o Executivo, restando assim como
última esperança o julgamento do Mandado de Segu-
rança do Sindjus no STF. E por isso nos próximos dias a
categoria deve reforçar o trabalho já realizado até o
momento naquele tribunal.

Porém, esse é um trabalho que vai além da manifestação.
Temos que convencer. Por isso, o Sindjus disponibilizou em
seu site o memorial preparado pelo departamento jurídico
para que os servidores argumentem com os assessores
dos ministros e, se possível, até mesmo com os próprios
ministros do Supremo. Temos que conseguir que esse MS
seja levado à sessão de amanhã para que dê tempo de
que seu resultado surtir efeitos, pois o recesso legislativo
está marcado para começar no dia 23 de dezembro.

O trabalho no STF ganha força com as declarações do
governo de que não há qualquer possibilidade de viabili-
zar o reajuste reivindicado pelo Judiciário. Enquanto a
base aliada tenta aprovar um reajuste de 5,2% para os
servidores (bem distante dos 56% do PL 6613/09), o Exe-
cutivo insiste em conceder zero de reajuste para a nossa
carreira. O julgamento do MS é a nossa única saída.

Além do memorial, no qual resume os fatos relativos ao
MS e refuta parte do parecer do PGR, Ibaneis Rocha
produziu outra peça jurídica solicitando que a prelimi-
nar de ilegitimidade ativa suscitada pelo MPU seja rejei-
tada de plano e que do parecer do Procurador-Geral da
República se examine somente o mérito. Pede-se também
a concessão da medida liminar e a imediata inclusão do
processo em pauta de julgamento.

Acesse o vídeo:

www.sindjusdf.org.br

Confira o calendário de atividades
da paralisação de 72 horas

13h: entrega de memoriais
no STF, anexo II

TERÇA

10h: sessão da CFT,
anexo II da Câmara

QUARTA

13h: trabalho de convencimento
dos ministros, anexo II do STF

QUARTA

15h: ato da Fenajufe,
Praça dos Três Poderes

QUARTA

PARTICIPE!

Marcação cerrada
no Supremo

1º DIA DE PARALISAÇÃO
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Na próxima segunda-feira (19), tere-
mos a nossa tradicional confraternização
musical de fim de ano. Desta vez, a ani-
mação fica por conta do Monobloco, uma
banda idealizada, em 2000, pelos inte-
grantes da banda Pedro Luís e a Parede e
que já caiu no gosto popular por incor-
porar diversos ritmos e estilos musicais à
batida do samba.

A alegria está garantida com um re-
pertório eclético que vai das marchinhas
ao samba tradicional, passando pelo xote,

pelo funk e pelo pop. Sucessos de Luiz
Gonzaga, Cartola, Alceu Valença, MC
Leonardo, Paralamas do Sucesso, Raul
Seixas, Cartola e Tim Maia acompanha-
dos pelos tradicionais instrumentos de
uma escola de samba.

Você já imprimiu seu convite? Se ain-
da não garantiu seu passaporte a nossa
festa, acesso www.sindjusdf.org.br, clique
no banner do show, informe sua matrícu-
la e sua senha e então basta imprimir um
convite que dá direito a duas pessoas. Para

evitar problemas
e imprevistos, não
deixe para a últi-
ma hora.

vem ai para uma FESTA NOTA 10
Ao contrário das edições anteriores, a

nossa festa deste ano acontece numa
segunda-feira (em razão da agenda mo-
vimentada do Pavilhão do Parque da Ci-
dade). Sendo assim, os portões serão
abertos às 20h e o show será realizado
impreterivelmente às 22h. Portanto, não
se atrase.

A apresentação do convite é indispen-
sável para que você tenha acesso ao
show. Sendo assim, não se descuide. Se o
seu convite desaparecer ou se você des-
confiar de que ele foi reproduzido por al-
guém, informe imediatamente o Sindjus
pelo SAF (3212.2613). Desde já, o sindi-
cato deseja uma boa festa a todos.

19/12 às 22h
Pavilhão do Parque

da Cidade  - Módulo A
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