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Governo e STF sem
proposta para o PCS

A reunião desta quinta-feira [01] dos presidentes da
República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do Supremo Tribu-
nal Federal, ministro Cezar Peluso, não chegou a uma pro-
posta efetiva sobre a implementação do novo Plano de
Cargos e Salários dos servidores do Judiciário Federal, mas
discutiu a criação de uma comissão para negociar uma
forma de implementação do projeto, sem prazo para
finalização dos trabalhos. Essa informação foi repassada
ontem pelo ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, aos
coordenadores da Fenajufe Ramiro López, Zé Oliveira,
Jacqueline Albuquerque, Antônio Melquíades [Melqui] e
Evilásio Dantas, e também ao servidor do TRT-10 Roberto
Policarpo, durante reunião no próprio MPOG.

De acordo com o ministro, no encontro dos dois presi-
dentes ficou acertado que o resultado dos trabalhos da
comissão deverá ser submetido à avaliação do governo
eleito em outubro. Segundo Paulo Bernardo, está mantida
a posição do governo de que o projeto só pode ser
implementado com parcelamento a partir de 2011, sem
entrar, no entanto, no debate sobre o número de parcelas,
o que seria discutido na comissão a ser criada.

Na reunião com o Planejamento, os coordenadores da
Fenajufe, ao se mostrarem insatisfeitos com o impasse,
explicaram a expectativa da categoria, em greve há quase
dois meses, por uma proposta objetiva que garantisse a
aprovação do PL 6613/09 e sua conseqüente

implementação conforme a proposta original. Eles afir-
maram ao representante do governo que a categoria, cer-
tamente, rejeitará essa resposta, que não contempla mini-
mamente sua reivindicação.

Após a insistência dos coordenadores da Fenajufe, foi
agendada uma nova reunião para a próxima quinta-feira,
8 de julho, às 10h, com a participação do ministro Paulo
Bernardo e do Advogado Geral da União, Luís Inácio
Lucena Adams. O ministro se comprometeu, ainda, a con-
vidar o STF para esse encontro.

Faltou posição firme do Judiciário
Os coordenadores da Fenajufe e integrantes do Co-

mando Nacional de Greve avaliaram como negativo o
resultado das reuniões de ontem. Para eles, essa falta de
acordo efetivo entre os dois Poderes faz parte da estraté-
gia do governo de não encaminhar uma alternativa para a
revisão salarial dos servidores do Judiciário.

Os coordenadores da Fenajufe também criticam a po-
sição da cúpula do Judiciário em não ter uma posição fir-
me para garantir avanços efetivos das negociações e ain-
da aceitar a proposta dada pelo governo de criação da
comissão e de encaminhar a apreciação do projeto so-
mente após a eleição de outubro. O Comando Nacional
de Greve irá repassar novas orientações a partir de hoje.
Com informações da Fenajufe

No dia 8 de julho, quinta-feira, às 14 horas, na entrada
do TRT na Capital, está marcada Assembléia para dar
informes da Greve pelo PCS, especialmente se for mantida
a reunião de quinta com o ministro Paulo Bernardo. A
Assembléia também irá debater e decidir a respeito da
negociação dos dias parados no TRT.

A Greve continua hoje no TRE. Até ontem os servido-
res não tinham informações de Brasília para avaliar a con-
tinuidade ou não do movimento. Nesta sexta, 2, às 17 ho-
ras, os grevistas irão fazer Assembléia Setorial para discu-
tir os rumos da Greve com base nos informes do Comando
Nacional de Greve e da Fenajufe.

Grevena Eleitoral Assembléia naquinta


