6 de outubro de 2011

OUTUBRO
Mês de pressão sobre a CFT
e a CMO. Acompanhe a
agenda de mobilização em

www.sindjusdf.org.br

26/10: dia da votação
do PL 6613 na CFT
FOTOS: VALCIR ARAÚJO

Finalmente, depois de muito empurra-empurra, os líderes decidiram marcar
a data da votação do PL 6613/09 na
Comissão de Finanças e Tributação: dia
26 de outubro.
Os líderes se reuniram no começo da
tarde do dia 5, pouco antes do início da
reunião da CFT, agendada para as 14h, e
acordaram que nosso projeto será votado na última reunião do mês de outubro.
Segundo os líderes, até lá todas as
questões orçamentárias e financeiras devem ser solucionadas. Os diretores do
Sindjus, que estavam na Câmara, realizando o trabalho de pressão e articulação política, acompanharam de perto
esse acordo.
Para o coordenador-geral Berilo Leão,
o acordo em questão é fruto da mobilização contínua realizada pelo sindicato.
“Ao longo da série de atividades que realizamos nas últimas semanas foi possível
testemunhar uma adesão crescente de
parlamentares a nossa luta”, afirmou.
O acordo começou a ser desenhado, conforme informou o site do Sindjus,
na tarde do dia 4, quando a bancada
do Partido dos Trabalhadores se reuniu
para discutir a situação do PL 6613. Na
oportunidade, o relator, deputado Policarpo, fez uma defesa intransigente do
nosso projeto e, diante dos argumentos
apresentados, o deputado Rui Costa, que
havia declarado obstrução do PT em
duas reuniões, cedeu e disse que conversaria com integrantes da CMO para
agendar a votação.

Servidores se manifestam: ação fundamental para a mudança

Sessão da Comissão de
Finanças: sob pressão,
líderes fazem acordo
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O TRABALHO CONTINUA
O fato de uma data de votação ser marcada não significa que o nosso trabalho pode
ser esquecido. Pelo contrário, precisamos intensificar as ações. Não podemos esquecer
que a CFT não cumpriu a promessa feita em julho de votar o PL 6613 na primeira quinzena
de setembro. Não vamos aceitar novas medidas protelatórias.
Vamos continuar recebendo os parlamentares no aeroporto, entregando cartas, enviando emails, ligando nos gabinetes, colocando adesivos no peito, visitando assessores,
fazendo corpo-a-corpo no Congresso e demonstrando à sociedade o quanto nossa carreira está desvalorizada – e o que isso implica na qualidade da prestação jurisdicional.
Fique atento à agenda de mobilização no nosso site (www.sindjusdf.org.br) e participe.

Decisão de Fux é fundamental
para a viabilização do PL 6613
A decisão do ministro Luiz Fux, relator do
Mandado de Segurança impetrado pelo Sindjus contra o corte no Orçamento do Judiciário, é fundamental para concretizar a aprovação do PL 6613. Os líderes acordaram o dia
26 de outubro como data de votação do nosso projeto, na expectativa que até lá ele tenha dotação orçamentária. O deputado Pepe
Vargas alertou que, se o projeto for aprovado
na CFT sem dotação, virará letra morta, pois
não terá como ser viabilizado. Portanto, é fundamental que o ministro Fux decida de modo
a incluir o reajuste na PLOA-2012.

Fux tem todas as condições favoráveis para
tomar essa decisão, uma vez que a presidenta
Dilma Rousseff apresentou sua defesa, no dia
4, com base em argumentos já refutados pelo
STF. A defesa não contém nada que possa, de
fato, inviabilizar nosso plano. O Jurídico do
Sindjus analisa se cabe recurso à resposta de
Dilma e planeja a mobilização da categoria no
STF, pedindo que Fux não adie a decisão e
opte pela justiça, isto é, pela inclusão da proposta original do Judiciário na LOA.
Acesse www.sindjusdf.org.br e leia a
defesa de Dilma na íntegra.

Pressão sobre a CMO já começou
Pela aprovação do PL 6613, vamos repetir
na Comissão Mista de Orçamento o trabalho
de sucesso realizado na CFT. A CMO é responsável por viabilizar questões orçamentárias, sanando assim as desculpas que atrasam o PL.
Usaremos a nosso favor a Mensagem 355,
onde a presidenta Dilma afirma que a responsabilidade de resolver o reajuste dos servidores é do Congresso – no caso, da CMO.

O presidente da Câmara, Marco Maia, o
presidente da CMO, Vital do Rêgo, e o relator
de receitas da PLOA, Acir Gurgacz, garantiram que vão resolver o impasse em torno do
Orçamento do Judiciário. O ministro Peluso
participou de duas reuniões com integrantes
da Comissão. Os diretores do Sindjus já começaram a conversar com os membros, trabalho que será intensificado ao longo do mês.

Boas-vindas
no aeroporto
Dando continuidade ao trabalho de
pressão sobre os integrantes da CFT, os
coordenadores do Sindjus, nos dias 3 e
4 de outubro, recepcionaram os deputados no Aeroporto JK. Às seis da manhã ou às dez da noite, não importava o
horário, os diretores estavam presentes no desembarque. Os parlamentares
se surpreenderam com a recepção, os
banners e as cartas, e não tiveram como
não declarar apoio ao PL 6613. Essa estratégia de luta será repetida ao longo
do mês de outubro.

DIAS DAS CRIANÇAS É NO CEFIS
No feriado do dia 12 de outubro, as crianças poderão se divertir em uma série de brinquedos como futebol de sabão,
piscina de bolinhas, cama elástica e tobogã. Sem contar que haverá distribuição de pipoca e algodão doce.
As churrasqueiras do Cefis não vão estar liberadas, no entanto, quem decidir passar o dia no clube poderá almoçar no restaurante,
que conta com cardápio variado a R$17,00 o quilo. Uma desenhista fará caricaturas em grafite de crianças e uma equipe de
esteticistas vai realizar limpezas de pele nas crianças e nos pais (para essas duas atividades será cobrado um preço simbólico).
Tudo isso a partir das 9h. Divirta-se em família!
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