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PCS ESTÁ NA PAUTA DA
SESSÃO DO DIA 28
O Projeto de Lei nº 6613/09, que revisa o Plano de Cargos e Salários dos servidores do Judiciário Federal, já está na
pauta da sessão da próxima quarta-feira,
28, da Comissão de Trabalho, de Administração e de Serviço Público da Câmara dos Deputados. O PL 6613 é o sexto
item da pauta do dia. Ele será apreciado
após debate da Audiência Pública
marcada para o dia 27 de abril, especialmente para discutir a revisão salarial dos
servidores do Judiciário Federal.
Na terça, 20, o deputado Sabino Castelo Branco (PTB-AM) já havia apresentado o seu parecer à Comissão. Em seu
voto, o relator ressalta: "Por todo o exposto, voto, no mérito, pela aprovação do
Projeto de Lei nº 6.613, de 2009, e das
Emendas de nºs 03, 06, 08, 15, 18, 27,
29, 31, 33, 45, 46, 49 e 53, bem como
pela rejeição das demais". Entre as emendas acolhidas pelo relator estão as que
determinam que a nomenclatura do cargo
de Oficial de Justiça seja "Oficial de
Justiça Avaliador Federal, que evidencia-

se mais apropriada do que Oficial de
Justiça Avaliador da União, justificando o
acolhimento das Emendas de nºs 03 e
53".
O dia 27 de abril, devido à realização
da Audiência Pública, foi aprovado pela
Fenajufe como Dia Nacional de Luta em
defesa da aprovação do Plano de Cargos
e Salários. Neste dia, os sindicatos deverão realizar atividades de mobilização
com toda a categoria e discutir a
deflagração da Greve por tempo
indeterminado a partir do início de maio.
No dia 28, quando a sessão da Comissão
de Trabalho apreciará o PL 6613/09, os
coordenadores da Fenajufe intensificarão
os trabalhos de pressão junto aos parlamentares para garantir que o projeto realmente seja aprovado.
A categoria precisa mostrar que está
disposta a ir à luta. Os servidores em
SC irão fazer paralisação de duas horas
no dia 27 de abril, das 16 às 18 horas,
na frente do TRE.
Com informações da Fenajufe

DIREITO DE GREVE ES
TÁ NA P
AUT
A
ESTÁ
PA
UTA
DO COLETIV
O JURÍDICO
COLETIVO
A mobilização em torno do PCS será
um dos temas do I Coletivo Jurídico do
SINTRAJUSC, que será no dia 25 de
abril, domingo, das 9 às 18 horas, na
sede do Campeche, na Capital.
Um dos assuntos será o direito de greve
dos servidores públicos, tendo como base
a cartilha "Greve no Serviço Público", de
autoria da assessoria jurídica nacional da
Fenajufe.
O impresso contém todas as prerrogativas, os condicionantes e as decorrências do
direito de greve após a decisão do Supremo
Tribunal Federal sobre os mandados de
injunção que estabeleceram as bases para o
exercício do direito de greve dos servidores
públicos.
A cartilha tem caráter preventivo para que
as entidades sindicais observem todos os
procedimentos contidos na lei de greve
com relação ao modo de convocação das
assembléias, de comunicação, de deliberação e de preservação das atividades essenciais para que não haja espaço para a declaração da ilegalidade do movimento.
O objetivo do Coletivo Jurídico também
é discutir o andamento das atuais ações
coletivas em defesa da categoria e avaliar a
possibilidade de sucesso de novas ações.
Por isso é fundamental a participação de
trabalhadores da JT, JF e JE da Capital e do
interior do estado. Os servidores estão
convidados a participar, inscrevendo-se
no e-mail
administrativo@sintrajusc.org.br
A pauta do Coletivo está ao lado e o
Sindicato convida os servidores a também
propor pontos de pauta através do mesmo
e-mail:
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2009.
APOSENTADORIA ESPECIAL. Mandados de Injunção. Processo Legislativo.
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diversas. b) IR sobre juros dos Quintos
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