
Quart a-feira, 04 de junho de 2014 Nº 1222

A COPA ESTÁCHEGANDO!
PARA GANHAR O JOGO SÓCOM
MUITAMOBILIZAÇÃOEGREVE

GREVE DO JUDICIÁRIO EM ALGUNS ESTADOS JÁ SURTE
EFEITO, MAS PRECISAMOS MAIS. PARE HOJE!

Não vamos nos iludir com qualquer propos-
ta de novas tabelas no Congresso. É verdade
que já foi uma grande vitória que a nossa
mobilização nacional tenha feito pressão sufici-
ente para fazer o STF encaminhar as novas ta-
belas, porém PRECISAMOS DE MUITO
MAIS QUE ISSO PARA GANHAR O JOGO.
O governo Dilma/PT não vai deixar passar

nada no Congresso. Precisamos vencer a sua
intransigência e para isso temos que aproveitar
o clima de protestos contra os gastos com a
Copa e intensificar a nossa mobilização e Gre-
ve nacional!
Só assim o governo poderá concluir que é

preferível abrir negociações via o projeto do
STF ou sobre a DATA-BASE se estivermos
juntos com as demais categorias dos servi-
dores federais. Para o governo vai ser um
grande problema se categorias nacionais esti-
verem em Greve no meio da Copa do Mun-
do, pois isso pode potencializar protestos

como os de junho do ano passado.
NESSE SENTIDO É FUNDAMENTAL

QUE TODOS PAREM TRÊS HORAS HOJE,
DAS 15 ÀS 18 HORAS, E AJUDEM A FOR-
TALECER O MOVIMENTO!
SE NÃO ARRANCARMOS UMA NEGO-

CIAÇÃO AGORA, SE DEIXARMOS PAS-
SAR A COPA DO MUNDO E AS ELEIÇÕES
GERAIS, CERTAMENTETEREMOSMUITO
MAISDIFICULDADESNOPRÓXIMOANO,
COMGOVERNONOVOESALÁRIOSMAIS
ACHATADOS.
A HORA É AGORA! VAMOS À LUTA

PARA MUDAR A NOSSA SITUAÇÃO E
GANHARMOS ESSE JOGO!
Todos os servidores da JT devem se con-

centrar na sede do TRT. Os servidores do TRE
e da JF devem se concentrar na frente dos res-
pectivos prédios. O transporte da Justiça Fede-
ral para oCentro será às 16 horas, e aAssembleia
está marcada para às 16h30 no TRT.
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Substitutivo do PL 6613/09 é
entregue ao relator na CFT da Câmara
A mobilização dos servidores

está mostrando resultados. Nesta
terça-feira (03/06), o diretor
geral do STF, Miguel Fonseca,
e o assessor da administração
do STF, Rubens Dusi, estiveram
na Câmara dos Deputados para
entregar expediente com a pro-
posta de substitutivo ao PL
6613/09 ao relator do projeto
na CFT (Comissão de Finanças
e Tributação), deputado João
Dado (Solidariedade-SDD/SP).
Agora começa a parte mais di-

fícil, que é dobrar a política do
governo de reajuste zero. Temos
que intensificar a mobilização e a
Greve nacional, particularmente
com a Copa do Mundo, quando
devem se intensificar os protestos,
inclusive do funcionalismo.
Na entrega o deputado João

Dado destacou que é importan-
te, para a elaboração do relató-

rio, que chegue a ele a consoli-
dação dos dados com a previsão
orçamentária de todos os tribu-
nais, com dotação para o reajus-
te, já com protocolo de encami-
nhamento ao Poder Executivo,
responsável pelo encaminha-
mento do Orçamento ao Con-
gresso.
Os representantes do STF

comprometeram-se a tomar essa
providência e a tentar uma reu-
nião do presidente do Supremo
com o presidente da CFT da Câ-
mara, Mário Feitoza (PMDB/
CE), e se possível, ainda, com
os líderes partidários para ex-
por o posicionamento do STF
endossando o substitutivo a
constar do relatório.
João Dado disse ainda que, a

partir da comprovação da previ-
são orçamentária do Judiciário
contemplando o substitutivo

apresentado, ele apresentará re-
latório pela aprovação do PL
6613/09 na CFT.
Na avaliação da Fenajufe, o de-

safio é fazer com que a CFT paute
o projeto e que a dotação orça-
mentária necessária à
implementação do reajuste previs-
to no substitutivo seja confirmada
no PLOA (Projeto de Lei Orça-
mentária), assim como mantida
em sua tramitação no Congresso
Nacional.
A categoria deverá pressionar

para evitar mais uma interferência
indevidadoExecutivonoorçamen-
to do Judiciário, como ocorrido
nos anos anteriores, a fim de que
sua autonomia seja assegurada e de
que o reajuste dos servidores pos-
sa enfim ser implementado, de
modo a assegurar a recomposição
dos salários achatados ao longodos
últimos anos.

Paralise 3 horas nesta quarta-feira, 4 de
junho, das 15 às 18 horas.

Agora é omomento certo para obrigar o
governo Dilma/PT a negociar a nossa

pauta salarial!
NOTADEFALECIMENTO - É com profundo pesar que o SINTRAJUSC comunica o falecimento, ocorri-
do no dia 31 demaio, sábado, do colega André Chiamenti, servidor do TRT.


