
Hoje: Assembleia estadual, 14h, em 
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Greve ganha adesões e atinge 14 estados em semana de pressão e ameaça em Brasília

w w w . s i n t r a j u d . o r g . b r

Até quarta, toda pressão sobre os parlamentares da CFT
Nos próximos dias teremos uma das mais importantes tarefas desta greve: fazer o PL6613/09 ser aprovado na Comissão de Finanças e Tributação 

(CFT). Precisamos jogar toda pressão sobre os deputados. Há uma delegação de servidores indo para Brasília fazer esse trabalho cara a cara, 
mas desde aqui, também podemos fazer essa pressão, enviando emails e telefonando aos deputados da CFT.

Acesse o site e envie seu email, quantas vezes quiser. No site também está disponível os telefones dos gabinetes dos deputados.

Por Hélcio Duarte Filho

Hoje, às 14h, em frente ao 
TRF-3 tem assembleia esta-
dual. Depois a categoria sai 

em grande passeata até o TRT-2, 
que fica na Rua da Consolação, 
1272. Participe!

Com as adesões de Mato Gros-
so do Sul e Alagoas esta semana, 
a greve nacional do Judiciário Fe-
deral e MPU chega a 14 estados 
e ganha força às vésperas da reu-
nião da Comissão de Finanças e 
Tributação da Câmara que tem o 
PCS na pauta. A data da sessão – 
quarta-feira (26) – é a prevista no 
“acordo” firmado entre deputados 
governistas e de oposição para 
votar o PL 6613/09, dos servidores 
do Judiciário. Não há, no entanto, 
garantias de que isso ocorra e nem 
de como votarão os deputados 

caso a proposta seja apreciada.
A ampliação da greve e da mobi-

lização – que terá atos em Brasília na 
terça e quarta-feira – são apontadas 
por dirigentes sindicais como im-

prescindíveis para superar o veto do 
governo Dilma Rousseff aos projetos 
do Judiciário e MPU. “Aconteça o que 
acontecer na sessão do dia 26 temos 
que fortalecer a greve e a pressão – 

o governo quer ganhar tempo para 
aprovar o PLP 549 [que congela sa-
lários e inviabiliza o PCS] e o PL 1992 
[que acaba com a aposentadoria 
integral para novos servidores], e 
precisamos impedir que isso acon-
teça”, analisa Cléber Aguiar, servidor 
do TRF de São Paulo e dirigente do 
Sintrajud. 

Na sessão da quarta passada, os 
deputados da CFT aprovaram o rela-
tório do PLP 549/2009, o que, apesar 
de rejeitar a proposta no mérito, fez 
com que ela avançasse na tramita-
ção. Vai agora para a Comissão de 
Constituição e Justiça, última etapa 
antes da possível votação final no 
plenário da Câmara. É assim porque 
o parecer do deputado Pepe Vargas 
rejeita o mérito, mas diz que o proje-
to é viável no aspecto orçamentário, 
único que poderia levá-lo ao arqui-
vamento na comissão.

Jesus Carlos

 Dia 11/10, 1200 servidores participaram de passeata na Av. Paulista

O começo da semana em Brasília foi marcado por duas notícias en-

volvendo o PCS: uma, de que o presidente da Comissão de Finanças, 

Claudio Puty (PT-PA), incluiu o projeto na pauta da sessão de quarta; a 

outra, revelada nos bastidores e ainda não confirmada, de que o gover-

no teria orientado a sua bancada a incluí-lo na pauta e votar pela rejei-

ção dele. Um parlamentar disse a servidores que essa é a nova orienta-

ção do governo e teria sido passada aos deputados numa reunião com a 

ministra Ideli Salvati (Relações Institucionais) na semana passada. 

Não é a primeira vez, porém, que deputados governistas na CFT falam 

em votar contra o projeto. Quando o PT liderou a obstrução das sessões 

da comissão, em setembro, os parlamentares alegavam que se a proposta 

fosse a voto eles votariam pela rejeição. “Parece que há um endurecimen-

to do governo. É preciso um chamado, um alerta nacional para a categoria 

fazer pressão máxima sobre o Judiciário e sobre os membros da CFT para 

que não ousem fazer isso”, defende o servidor Adilson Rodrigues, da Jus-

tiça Federal de Santos e diretor do sindicato paulista. Ele ressalta ainda 

que o Supremo deve uma resposta às ações que contestam a exclusão 

do projeto, pela presidenta Dilma Rousseff, do orçamento do Judiciário. 

“O Supremo, além de não estar se movendo, está se omitindo no seu pa-

pel constitucional. São pelo menos cinco ações urgentes que a legislação 

impõe a apreciação imediata: dois meses se passaram e não se vislumbra 

uma decisão. Por que não o faz?”, questiona.  

Governo teria instruído votação contra
As atividades desta semana têm especial importância também por outra questão: a votação do relatório preliminar da Lei Orçamentária de 2012 na Comissão Mista de Orçamento (LOA), que deve acontecer na quinta-feira (27). O prazo para emendas termina na terça (25) e dirigen-tes sindicais articulam a apresentação de algumas que contemplem o PCS. Não há, porém, nada definido ainda quanto a isso. “Só o que temos definido é que sem muita mobilização, muita pressão e muita greve não conseguiremos nada”, alerta mais uma vez Antonio Melquíades, o Mel-qui, diretor da federação nacional (Fenajufe). Com a esperada presença de servidores de todo país em Brasília, na quarta-feira haverá uma reunião do Comando Nacional de Greve. A pa-ralisação ganhou impulso nós últimos dias: nesta segunda (24), aderi-ram os servidores da JF do Ceará. No final da semana passada, Piauí e do Mato Grosso do Sul. Na terça (25), entram os trabalhadores de Alagoas. Paralisações estão previstas para Minas, Santa Catarina e Espírito San-to. O movimento paredista que já contava com os servidores da Bahia, Mato Grosso, São Paulo, JT do Amazonas/Roraima, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro e Justiça do Trabalho da 15ª Região (Campinas e demais cidades), A greve nacional já é realidade. Mas, frisam os servidores, precisa ganhar mais corpo. Esta semana, trabalhadores de vários estados e do próprio Distrito Federal pretendem chamar os colegas de Brasília para que entrem na greve, não fiquem de fora. O lema é: parar o país para fazer o PCS andar no Congresso. 

Parecer premilinar da LOA



Sindicato forte, representativo e com 
recursos financeiros para garantir a greve

Sindicalize-se! Traga mais um sócio para o Sintrajud!

A categoria está 
em greve mais 
uma vez pelo 

PCS.  É uma luta difícil 
que deve ser assumida 
por todos na categoria.  
A greve traz muitas li-
ções, e uma delas, talvez 
a maior, é a solidarieda-
de entre companheiros 
lutando e superando as 
mesmas dificuldades.

O Sintrajud acredita 
que a entidade sindical 
deve ser mantida uni-
camente com a con-
tribuição voluntária 

de cada trabalhador, por 
isso devolve a sua parte 
do imposto sindical. O 
nosso sindicato sobrevive 
exclusivamente da men-
salidade de seus cinco mil 
sócios e são esses recursos 
que financiam a greve.

Quando os servido-
res entram em greve, o 
Sintrajud coloca toda a 
sua estrutura, incluindo 
a financeira, a serviço da 
paralisação e do fortale-
cimento da luta. Manter 
uma campanha salarial 
forte, com greve, exige re-

cursos financeiros. O custo 
para garantir essa luta é 
alto. Das caravanas à Bra-
sília, aos ônibus para des-
colamento às assembleias, 
materiais de divulgação 
(como boletins diários, 
jornais, faixas em todos os 
prédios, adesivos, carta-
zes), café, chocolate, água, 
apito, entre outros, tudo é 
custeado pelos sócios do 
sindicato. Por isso, quanto 
mais sócios, mais condi-
ções o Sintrajud terá para 
custear a luta.

Nestas últimas sema-

nas, o sindicato tem 
enviado quase 100 
colegas à Brasília, que 
estão dispondo do seu 
tempo para pressionar 
os deputados a vota-
rem o nosso reajuste. 
Para quem não sabe, 
cada trabalhador que 
vai à Capital, tem uma 
despesa em torno de 1 
mil reais.

Ficando sócio, o ser-
vidor estará contribuin-
do para o fortalecimen-
to da sindicato que o 
representa.

NOME ___________________________________________________________________________________________________
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Venho por meio deste autorizar o desconto em folha de pagamento da mensalidade 

como associado no valor correspondente a 1% (um por cento) de minha remuneração bruta.

________________________, de ________________________de 20_____
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