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Os servidores em greve con-
vidam você a participar de 
grande ato público a ser 

realizado em frente ao Ministério 
do Planejamento, na próxima quarta-
feira (21/06), a partir das 14h30. A 
manifestação, que pretende ser uma 
das mais representativas da cate-
goria, tem o objetivo de cobrar do 
ministro do Planejamento, Paulo Ber-
nardo, a liberação dos recursos que 
permitirão que o PCS seja aprovado 
e implementado ainda este ano.  

O ato público faz parte da decisão 
tomada pelos servidores, ontem, 
durante assembléia. A categoria de-
cidiu continuar a greve e intensificar 
o movimento com força total pela 
aprovação do projeto. “Esta é a reta 
final da luta pelo nosso PCS, motivo 
pelo qual precisamos nos  manter 
unidos, mostrando toda nossa força e 
energia nos próximos dias”, afirmou 
o coordenador-geral do Sindjus, Ro-
berto Policarpo. 

O motivo da decisão dos servi-
dores é o fato das negociações com 
o governo estarem emperradas. No 
último dia 12, quando os presidentes 
dos tribunais superiores rejeitaram 
a contraproposta apresentada pelo 
Executivo (que sugeria cortes ao 
projeto do PCS e aumento do par-
celamento do plano), o Ministério 
do Planejamento ficou de apresentar 
nova proposta – que está sendo 
aguardada com expectativa.

“É preciso que o governo libere 
os recursos para a implementação 
do PCS e respeite os servidores do 
Judiciário, que querem um salário 

digno e a melhoria das suas condi-
ções de trabalho”, afirmou Roberto 
Policarpo. 

A avaliação que se faz é de que o 
governo está cozinhando a proposta 
do PCS como estratégia, para ver até 
onde os servidores podem ir. Por isso, 
mais do que nunca, o momento exige 
empenho na paralisação, que precisa 
ser ainda mais forte. Portanto, cada 
servidor precisa ter consciência da 
importância de se lotar a área em 
frente ao ministério do Planejamento, 
na quarta-feira.

O Sindjus também vai veicular 
nas emissoras de televisão, VT cha-
mando a categoria para o ato, além 
de providenciar a infra-estrutura para 
o sucesso da reivindicação – tal como 
faixas, adesivos, apitos, caminhão de 
som, transporte e tudo o mais que 
for necessário. O evento também 
contará com a presença de servidores 
dos outros estados.

Ao final do ato, a passeata que 
está sendo programada pode seguir, 
também, até a frente do Palácio do 
Planalto. “Vamos perguntar ao presi-
dente Lula porque o governo só tem 
dinheiro para pagar juros e manter 
o superávit primário, deixando de 
lado os servidores”, afirmou Roberto 
Policarpo.

Portanto, se você é servidor do 
Judiciário, sua presença é funda-
mental no ato. Estamos na reta final 
pela aprovação do PCS e não pode-
mos esmorecer. Vamos todos lutar e 
vencer mais esta batalha. Portanto, 
todos no Ministério do Planejamento, 
quarta-feira. PCS Já!
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AprovAção Do pCS: 
AgorA Só FAlTA voCê

Cada servidor do Judiciário tem a 
responsabilidade de levar mais dez 
colegas ao ato público de quarta-

feira. Este foi o desafio colocado para a 
categoria durante a assembléia, como 
forma de garantir que o evento conte com 
cerca de cinco mil pessoas. 

No novo calendário de mobilizações 
traçado pelo movimento, a semana começa 
com ampliação dos piquetes e manifes-
tações em todos os locais de trabalho. 
Reunidos em grupos, os servidores vão 
conversar, nos fóruns e tribunais, com os 
colegas sobre a importância de se continu-
ar com a greve e a necessidade de todos 
garantirem presença no ato.   

reunidos em comissões, 
servidores pedem apoio 
dos magistrados

Também nesta terça-feira, a categoria 
se reúne em comissões nos vários 
locais de trabalho para entregar uma 

carta a cada magistrado pedindo seu apoio 
ao movimento. Os servidores deverão pedir 
aos magistrados que subscrevam um abai-
xo-assinado onde, além de se manifesta-
rem favoráveis ao PCS, também cobram ao 
Ministério do Planejamento a conclusão 
das negociações para a adequação da 
parte orçamentária da proposta.

Mas a campanha pelo PCS não fica só 
aí. Cada servidor precisa enviar nos próxi-
mos dias, cerca de dez e-mails ao ministro 
do Planejamento, Paulo Bernardo, solici-
tando a solução imediata do impasse que 
envolve as negociações sobre o plano. 

O Sindjus vai disponibilizar, em seu site 
na internet, modelo de carta a ser encami-
nhada ao ministro. O e-mail de Bernardo 
é ministro@planejamento.gov.br

Cada servidor tem a 
responsabilidade de 
levar mais dez
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Outra frente de pressão dos 
servidores pela aprovação do 
PCS esta semana será feita 

junto aos parlamentares. O Sindjus 
vai veicular, nos próximos dias, 
carta no Correio Braziliense, com 
distribuição para os 513 deputados, 
onde a categoria exige destes par-
lamentares que respeitem a decisão 
das três comissões da Câmara que 
já aprovaram o PL 5845/05 – as 
comissões de Trabalho, de Finanças 

e de Constituição e Justiça - e se re-
cusem a assinar requerimento para 
apresentação de recurso ao projeto, 
caso venha a ser apresentado por 
parte do Governo. 

A expectativa da categoria é 
de que o prazo regimental para a 
apresentação de recursos ao proje-
to termine na sexta-feira (23/06). 
Caso não seja apresentado recur-
so, o projeto segue direto para o 
Senado. Caso seja apresentado 

recurso, a categoria articula – com 
a ação do Sindjus – a apresentação 
de requerimento de urgência para 
votação do projeto no plenário da 
Câmara. 

Na possibilidade disso aconte-
cer, será necessário mostrar toda a 
representatividade do movimento 
observada nos últimos dias. Vamos 
lotar as galerias do Congresso para 
pedir o apoio dos deputados ao 
PCS, durante a votação. 

Sindjus cobra dos presidentes 
dos tribunais

Os representantes do Sindjus se reúnem, hoje, 
com o presidente (em exercício) do STJ, ministro 
Peçanha Martins e com o presidente do TST, 

Ronaldo Leal. Nestes encontros, os dirigentes do sin-
dicato pretendem lembrar do compromisso assumido 
pelo Judiciário no sentido de lutar pela aprovação do 
PCS e pela implementação do projeto ainda este ano. 

Também vão reclamar da demora para a conclusão das 
negociações e pedir aos ministros providências imedia-
tas neste sentido.

O Sindjus também vai solicitar detalhes sobre a reu-
nião que discutiu uma proposta de acordo feita por eles 
com o governo no último dia 12, a qual seria finalizada 
até, no máximo, o início desta semana.

Calendário
 das mobilizações

Categoria pressiona deputados e 
se prepara para lotar galerias

TErçA-FEIrA (20/06): Intensificação dos piquetes e visita a magistrados 
- Servidores vão se mobilizar em comissões, em todos os locais de trabalho, para 
entregar cartas a cada um dos magistrados pedindo o apoio deles na luta pelo 
PCS e que subscrevam abaixo-assinado onde se manifestam por escrito.

QUArTA-FEIrA (21/06): Ato Público no Ministério do Planejamento - A partir 
das 14h30. Após o ato, a categoria segue em passeata até a sede do STF.


