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ESTAMOS

ATENTOS!

Está decidido: o “recesso branco” da
Câmara dos Deputados prossegue até o
segundo turno das eleições, no dia 31 de
outubro. Foi o que deliberaram os líderes
partidários nesta terça, dia 5, após reu-
nião na Presidência da Câmara.

Além do segundo turno das eleições
presidenciais, também haverá nova vo-
tação para eleger o governador de oito
estados e do Distrito Federal. Por isso
os deputados argumentaram que será
impossível haver quorum para vota-
ções durante o mês de outubro.

De acordo com o vice-
presidente da Câmara,
Marco Maia, os deputados
estão envolvidos com as
campanhas em seus esta-
dos e a ausência no Con-
gresso é “natural”: “Esse
é o assunto mais importan-
te para a política do Brasil
no momento, que vai defi-
nir os rumos do país para
os próximos anos. É natu-
ral que os parlamentares
estejam envolvidos nessa
disputa e, até para evitar
maiores desgastes, optou-
se por unanimidade pelo
adiamento das votações”,
afirmou.

A última votação de pro-
jeto na Câmara ocorreu no
dia 17 de julho deste ano.
Como o segundo turno das

eleições acontece num domingo, 31 de
outubro, o Congresso só retomará os tra-
balhos na quarta, 3 de novembro, já que
o feriado de Finados cai no dia 2.

Segundo o analista político Antônio
Queiroz – o Toninho do Diap –, o pro-
longamento do recesso era esperado. “É
preciso ter paciência e esperar o que
estava previsto no acordo feito com o
presidente Lula”, disse, referindo-se à
negociação entre Lula e o presidente do
STF, Cézar Peluso, para a aprovação do
PCCR após terminadas as eleições.

Para Toninho, que assessora o Sind-
jus no acompanhamento da tramitação
dos PLs 6613 e 6697 na Câmara, o im-
portante agora é incluir o reajuste dos
servidores no relatório preliminar do or-
çamento de 2011, que será votado na
Comissão Mista de Orçamento (CMO)
após o término do recesso. “O papel dos
ministros do STF é muito importante nes-
sa etapa”, afirmou o analista. “É preci-
so pressionar os parlamentares da Co-
missão para que incluam o valor relati-
vo ao PCCR no orçamento”, concluiu.

2º turno adia PCCR
Aprovação do PCCR tem que esperar o fim do recesso e reajuste precisa ser incluído no relatório da CMO
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O Colégio de Presidentes e Corregedo-
res dos TRTs (Coleprecor) decidiu, na sema-
na passada, enviar ao Conselho Superior da
Justiça do Trabalho (CSJT) um ofício sobre a
Resolução 63/2010, que institui a padroni-
zação da estrutura organizacional e de pes-
soal dos órgãos da Justiça do Trabalho de 1º
e 2º graus.

O ponto principal do ofício é relativo ao
entedimento de que a Resolução 63 não é im-
perativa; deve, ao contrário, servir como um
dado referencial para os Tribunais Regionais,
que aplicarão os seus preceitos de acordo com
a realidade de cada estado.

O ofício solicita também a alteração do

artigo 18, para o qual sugere o seguinte tex-
to: “Art. 18. Os Tribunais Regionais do Traba-
lho, observadas as suas peculiaridades, im-
plementarão as medidas determinadas nes-
ta Resolução, no prazo de 5 (cinco) anos, em
harmonia com os respectivos planejamentos
estratégicos.”

A mudança de redação dá mais tempo e
autonomia para os TRTs se adequarem às
mudanças. A principal justificativa para a pa-
dronização estipulada pelo Conselho Superi-
or da Justiça do Trabalho é a implantação do
processo eletrônico. Porém, não há tempo
hábil para o treinamento adequado dos servi-
dores e magistrados até 2 janeiro de 2011,

Resolução 63 não é imperativa
JUSTIÇA DO TRABALHO

quando, de acordo com a Resolução, o novo
sistema deveria estar em operação nos Tribu-
nais Regionais.

O Coleprecor destacou que “é aconselhá-
vel que mudanças de grande envergadura no
serviço público, como as determinadas pela
Resolução nº 63, sejam sedimentadas após
uma fase de transição, para efetiva e tranqui-
la acomodação do novo modelo.”

Em relação à estrutura de pessoal nos tri-
bunais, o colegiado afirmou também que “a
redução do contingente de servidores, cargos
em comissão e funções comissionadas da área
fim” só pode ocorrer “após comprovada a re-
dução do volume de trabalho”.

“As entidades  reunidas no Movimento
Fogo-Pagou protestam contra a proposta
do governador-tampão Rogério Rosso de
importar um incinerador para queimar o
lixo urbano do DF.

A iniciativa não tem justificação técnica
nem econômica, contraria a Política Nacio-
nal de Resíduos Sólidos, o Plano Diretor de
Resíduos Sólidos do DF e os compromissos
brasileiros no âmbito da Convenção de Es-
tocolmo e do Protocolo de Kyoto. E mais:
amplia a dependência tecnológica do país,
pisoteia os interesses dos catadores e ame-
aça o meio ambiente e a saúde do povo
brasiliense. Ao que parece, essa proposta
beneficia apenas os vendedores dos equi-
pamentos e seus associados.

A proposta do governador Rosso veio a
público na forma da Resolução nº 42 de 19
de agosto de 2010, convocando empresas
interessadas em viabilizar a compra e ins-
talação de um incinerador do lixo urbano
de Brasília, que seria a primeira usina de
geração de energia do gênero no país.

A pressa do governador no anúncio da
proposta, após a visita patrocinada que ele
fez à Holanda no início de agosto, causou

estranheza porque coincide com a intensifica-
ção do assédio às autoridades de várias ou-
tras cidades brasileiras por parte de vendedo-
res de equipamentos de incineração de lixo.
Por que tentar viabilizar uma iniciativa tão
polêmica no âmbito de um mandato-tampão?

Esses equipamentos são vendidos como
os mais modernos e eficientes, contrariando o
conceito de que a modernidade na gestão dos
resíduos sólidos é trabalhar por sua redução,
reutilização e reciclagem. A própria União Eu-
ropeia tem como meta tornar-se a sociedade
da reciclagem. Naquele continente, a incine-
ração com geração de energia só pode ser
adotada após se esgotarem todas as demais
opções de reciclagem.

Segundo informações sistematizadas pelo
Ministério das Cidades, o Distrito Federal, com-
parado com outras metrópoles brasileiras, ocupa
o primeiro lugar nos gastos por habitante com
os serviços de limpeza urbana e manejo de re-
síduos sólidos. Enquanto as empreiteiras con-
tratadas pelo SLU para prestar esses serviços
fazem a festa com o dinheiro do povo, segundo
denúncias de corrupção que atingem até al-
guns membros do Ministério Público, temos uma
situação que beira o caos:

• Na Estrutural, um dos maiores lixões do
Brasil, com centenas de catadores, ho-
mens, mulheres e crianças, trabalhando
na seleção de materiais recicláveis em
condições absolutamente desumanas;

• O Serviço de Limpeza Urbana do DF (SLU)
desestruturado, sem contar com quadro
de profissionais necessários para plane-
jar e controlar os serviços contratados a
terceiros;

• As instalações do SLU intencionalmente
sucateadas, em péssimas condições ope-
racionais, e, em quase todas elas, cata-
dores trabalhando sem remuneração e
sem as mínimas condições de higiene e
segurança;

• Entulhos da construção civil lançados em
áreas públicas, na omissão da fiscaliza-
ção, contribuindo para a disseminação
da dengue, e elevando os custos dos ser-
viços de limpeza pública. “

Leia mais em
http://movimentofogopagou.blogspot.com

PAREM DE QUEIMAR NOSSO DINHEIRO!
Sindjus apoia movimento contra a compra de incinerador de lixo pelo GDF


