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Revisão salarial está
na pauta da CTASP desta quarta

O Projeto de Lei nº 6613/09, que revisa o
Plano de Cargos e Salários dos servidores
do Judiciário Federal, está na pauta da ses-
são desta quarta-feira, 28, da Comissão de
Trabalho, de Administração e de Serviço
Público da Câmara dos Deputados.

O PL 6613, que é o sexto item da pauta
do dia 28, será apreciado após debate na
Audiência Pública marcada para esta terça,
dia 27, especialmente para discutir a revisão
salarial dos servidores do Judiciário Federal.

Por isso, neste Dia Nacional de Luta em
defesa da aprovação do PCS, a categoria
vai se mobilizar e discutir a deflagração da
Greve por tempo indeterminado a partir do
início de maio. Vários sindicatos (veja abai-
xo) já agendaram atividades e debatem com
a categoria a deflagração da Greve.

A atuação dos servidores neste dia 27 é
fundamental para mostrar à cúpula do Judi-
ciário e também ao governo federal e ao
Legislativo que os servidores não vão assis-
tir parados às manobras que têm sido feitas
para atrasar a tramitação do projeto de
revisão salarial.

Além disso, até o momento não há qual-
quer sinalização por parte das administra-
ções do STF e da PGR de que as negocia-
ções para garantir o orçamento estão, de
fato, avançando.

Na quarta-feira, quando a sessão da
Comissão de Trabalho apreciará o PL 6613/
09, os coordenadores da Fenajufe intensifi-
carão os trabalhos de pressão junto aos
parlamentares para garantir que o projeto
realmente seja aprovado.
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SEJAMAIS UM SERVIDOR A COLORIR DE LARANJA
A ENTRADA DO TRE E SEU LOCAL DE TRABALHO!

Bahia: paralisação de 48 horas nos dias 27 e 28
Amazonas e de Roraima: paralisação de 48 horas
nos dias 27 e 28
Rio de Janeiro: indicativo de Greve para o dia 6 de
maio, mas seguirá o que for decidido na Reunião
Ampliada da Fenajufe, no dia 2 de maio
Minas Gerais: estado de Greve e o indicativo de
Greve para 5 ou 6 de maio
Acre e Rondônia: estado de Greve e o indicativo de
Greve para maio
Maranhão: paralisação de duas horas no dia 27 e
Greve a partir do dia 6 de maio
Acre: paralisação de 1 hora no dia 27 de maio
Alagoas: atos públicos nos dias 27 e 28
Rio Grande do Sul: mobilização de uma hora dia 27
Minas Gerais: estado de Greve e indicativo de
Greve para 5 ou 6 de maio

Mobilização nos estados I Coletivo Jurídico

Apesar do mau tempo, cerca de 30 pessoas
participaram do I Coletivo Jurídico do
SINTRAJUSC, realizado no dia 25 de abril na sede
social do Sindicato.

No período da manhã os servidores discutiram
questões referentes ao direito de greve no serviço
público. À tarde a Assessoria Jurídica do Sindicato
falou sobre o andamento das atuais ações coletivas
em defesa da categoria e a possibilidade de sucesso
de novas ações.

A Coordenação do SINTRAJUSC convocará
Assembléia para discutir com a categoria o resultado
da atividade.

Em breve irá circular um jornal especial sobre os
temas abordados no I Coletivo Jurídico.


