
12 de dezembro de 2011

Semana de muita pressão para
garantir o PL 6613/09

O texto entre aspas (que tem a fun-
ção de ser um grande chamado) é o
conteúdo de um vídeo produzido pelo
Sindjus e exibido na grade televisiva da
Rede Globo.

Nesta semana, teremos duas ativi-
dades muito importantes: a paralisação
de 72 horas e o trabalho de articula-
ção junto aos ministros do STF. São ati-
vidades complementares que precisam
ser realizadas com grande empenho.
Afinal, diante da intransigência do go-
verno o julgamento do Mandado de Se-
gurança impetrado pelo Sindjus torna-
se o caminho mais viável para concre-
tizarmos o PL 6613/09.

O governo anunciou que pretende
votar a LOA-2012 entre os dias 21 e
22 e até agora o PL 6613/09 não en-
trou no relatório preliminar. Contra a

Há quatro meses o Supremo Tribunal decidiu que o Executivo não
poderia interferir em seu orçamento. Essa decisão nunca foi cumprida.
O desrespeito ao Judiciário põe em risco o Estado de Direito. Senhores

ministros, julgamento do Mandado de Segurança do Sindjus, já!

postura de reajuste zero adotada pelo
governo, o MS torna-se a nossa princi-
pal arma. Por isso, os nossos diretores
liberados (Sheila, Berilo, Jailton, Cledo
e Zezinho) irão se dedicar ao Supremo
quase em tempo integral durante toda
a semana. O objetivo é intensificar as
conversas com os ministros no sentido
de pautar o MS 30896/DF esta sema-
na. O STF precisa deferir este processo
antes do Judiciário entrar em recesso.
Por isso, em conjunto com os servido-
res daquele local, os diretores libera-
dos irão literalmente acampar nos cor-
redores do STF.

Em outra trincheira, os servidores te-
rão que transformar a paralisação de
72 horas num verdadeiro sucesso de pú-
blico e crítica. Para isso, os piquetes são
fundamentais. Como será uma parali-

sação difícil (com muitos órgãos con-
vivendo com os fantasmas do corte de
ponto e da reposição de horas das gre-
ves passadas e ainda sem a presença
dos diretores que estarão no STF), os
delegados sindicais terão sua importân-
cia multiplicada neste momento.

É de extraordinária necessidade que
os delegados sindicais e os servidores
mais esclarecidos dêem vida aos pique-
tes, transformando a nossa paralisação
em uma mobilização de muita visibili-
dade, capaz de construir o resultado po-
sitivo que tanto almejamos. É importan-
tíssimo que você, independentemente de
cargo ou função, fique nos piquetes con-
versando com outros colegas sobre o
quanto a mobilização de cada um é de-
cisiva para concretizarmos um reajuste
que beneficiará a todos.

Acesse o vídeo:
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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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