
25 de maio de 2010

maior greve da história
Greve! Essa foi a decisão da assembleia

dos servidores do Judiciário e do Ministério
Público, realizada hoje (25/5), com a praça dos
tribunais lotada. Sem nenhum voto contrário e
nenhuma abstenção, mais de 1.500 servidores
decidiram cruzar os braços por tempo indeter-
minado, pela aprovação dos PLs 6613 e 6697.

Inicialmente a greve estava marcada para
o dia 12 de maio, mas, diante do pedido feito
pelo presidente do TSE, ministro Ricardo
Lewandosky, os servidores prorrogaram para
hoje a decisão. O tempo foi mais do que sufi-

ATO NO STF

Quinta, dia 27, às 15h.

Participe! Chame os

seus colegas! Vamos

construir a vitória do

nosso movimento!

Governo empurra a categoria para a

ciente, agora tudo indica que o governo este-
ja só enrolando, visto que reajuste de outras
categorias foram aprovados (veja na p. 2).

 A necessidade de corrigir os salários dos
servidores vem sendo discutida pelo Judiciá-
rio desde 2008. O projeto foi encaminhado ao
Legislativo no ano passado. Desde então
aguarda sinal verde do Executivo para ser apro-
vado. O coordenador geral do Sindjus, Rober-
to Policarpo, argumentou que, devido à falta
de uma resposta concreta do Judiciário e do
governo federal em torno das negociações so-

bre a previsão orçamentária do Plano, o go-
verno empurra a categoria para construir a
greve. “Por isso a situação exige muita união”,
disse, chamando a categoria do DF para cons-
truir “a maior greve da história do Judiciário e
do MPU”, afirmou Policarpo.

Comprometidos com essa ideia, os servi-
dores já começaram a tirar os celulares dos
bolsos para chamar o maior número possível
de colegas para a greve e para o ato que acon-
tece nesta quinta (27), às 17h, em frente ao
Supremo Tribunal Federal.

PARTICIPE! VOCÊ É QUEM FAZ ACONTECER!
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Os PLs que reajustam os salários do Judi-
ciário e do MPU continuam parados, mas o
Senado aprovou ontem (24) um projeto que
reajusta os salários da Câmara e faz ajustes
no plano de carreira dos funcionários.

“Isso prova que o governo está enrolando
para negociar o nosso PCCR”, afirmou o coor-
denador geral do Sindjus, Policarpo. “Desse
jeito, estamos sendo realmente empurrados
para a greve”, concluiu.

O relator do projeto que aumenta os
salários da Câmara, senador Marconi Perillo,
deu parecer favorável e afirma que desde 2006
os servidores da Câmara não têm aumento
salarial. Nesse período, o Congresso aprovou
56 planos de reajustes de servidores da União
e aumentou os vencimentos de quase todos
os funcionários do Executivo.

Perillo disse ainda que hoje há “uma real
e significativa discrepância” entre os salários
dos servidores da Câmara e a das carreiras
típicas de Estado dos outros poderes. Infor-
mou que a remuneração inicial da carreira de
nível superior da Câmara, por exemplo, está
defasada em 32% em relação à remuneração
inicial das carreiras do Executivo.

O projeto agora espera a assinatura do
presidente da República. Logo após a votação,
os senadores Francisco Dornelles e Gim Argello
pediram a aprovação, também, de um plano
de carreira para os servidores
do Senado Federal.

ENQUANTO ISSO...

Aprovado reajuste de servidores da Câmara

Veja o tamanho dadefasagem salarial

Analista do Judiciário (tabela atual)
6.551,52 10.436,12


