
8 de outubro de 2009

Assembléia reúne cerca de 600 servidores e traça novo calendário de mobilizações

Após a demonstração de compro-
misso com o PCCR por parte dos presi-
dentes dos tribunais, a assembléia ge-
ral do Sindjus aprovou novo calendá-
rio de mobilização. Com a participa-
ção de cerca de 600 servidores, que
lotaram a Praça dos Tribunais, a cate-
goria votou pela permanência do indi-
cativo de greve caso a proposta não
chegue ao Congresso, na forma de pro-
jeto de lei, até 19 de outubro.

“Este é um projeto de todos, não é
do analista, não é do oficial de justiça,
não é do técnico ou do agente de segu-
rança. Este é um projeto de todos e por
isso todos devem permanecer mobiliza-
dos. A luta só está começando”, aler-
tou Policarpo, coordenador-geral do
Sindjus, ao final da assembléia, que
transcorreu em clima de união e de des-

Presidentes aprovam PCCR
contração, por quase duas horas.

Logo no começo, Policarpo explicou
detalhes da reunião dos presidentes dos
tribunais com o ministro Gilmar Men-
des, do STF, no período da manhã. O
coordenador informou que, diante da
disposição dos ministros e presidentes
de tribunais de enviar o PCCR ao Con-
gresso, era necessário refletir e traçar um
novo calendário de luta.

“Gilmar Mendes prometeu submeter
o nosso projeto a uma sessão plenária
do STF”, afirmou Policarpo, que esteve
ontem pessoalmente com o ministro. A
próxima reunião administrativa do STF
está marcada para o dia 15. “Depois dis-
so, assim que todos os presidentes de tri-
bunais derem sua assinatura ao projeto,
ele deverá ser enviado ao Congresso até
o dia 19”, explicou coordenador.

Com as explicações, não houvecontestação dos servidores. O novocalendário foi definido com base nosprazos divulgados pelo STF e Procu-radoria Geral da República. No dia15 haverá sessão no STF para osministros avaliarem o projeto. No dia19, a proposta deve chegar ao Con-gresso; no dia 20 haverá uma novaassembléia na Praça dos Tribunais,para reavaliar a situação.
“Se houver alguma surpresa nodia 20, então faremos greve. Se areunião de hoje dos ministros nãotivesse acontecido, a essa altura es-taríamos em greve”, disse Policar-po. Ele acrescentou que o novo pra-zo é fruto do trabalho dos servido-res, das assembleias setoriais e daunião da categoria: “Nós fizemos anossa parte, vamos fazer muito maise a vitória será de todos.”

Luta e paz
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Ao contrário do que se pensa,
os servidores do Judiciário e Minis-
tério Público recebem menos que
seus colegas dos poderes Executi-
vo e Legislativo, em carreiras com
atribuições e responsabilidades se-
melhantes. Isso pode ser compro-
vado nos dados deste infográfico.
Temos, portanto, que corrigir essa
distorção e equiparar as remune-
rações recebidas.

Com o PCCR, a correção sala-
rial será de 80,17%. O novo plano
de carreira foi desenhado ao lon-
go de um ano de muito trabalho,
com discussões aprofundadas por
toda a categoria. Nossa luta, ago-
ra, é pela sua aprovação. E, para
isso, precisamos estar mais unidos
do que nunca.

Este é o índice de reposição
salarial garantido pelo projeto
de lei, que precisa ser enviado
imediatamente ao Congresso
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Veja como ficarão os salários com a aprovação do PCCR


