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ASSEMBLÉIA DEBATE
INDICATIVO DE GREVE
O SINTRAJUSC fará Assembléia Estadual nesta
quinta-feira, no dia 25 de março, às 13 horas, na rampa
do TRT, para debater o indicativo de Greve pautado
pela FENAJUFE e a autorização da cobertura das despesas do Congrejufe com o Fundo de Mobilização e
Luta.
É fundamental que os servidores compareçam à Assembléia, porque está em jogo a aprovação do PCS4.
As dificuldades enfrentadas são muitas, especialmente
pela falta de previsão orçamentária para a implementação
do novo PCS ainda em 2010 e também devido à
tramitação do PLP 549/09 (que limita gastos com servidores). É urgente, portanto, retomar a mobilização.
Durante reunião na terça-feira, 23, com a presidente
da Comissão de Trabalho e Serviço Público da Câmara,
deputado Alex Canziani (PTB/PR), a FENAJUFE obteve a informação de que PL 6613/09 (PCS4) não foi
incluído na pauta da sessão desta quarta-feira, 24, conforme estava previsto. O deputado informou que o parecer ainda não foi entregue pelo relator, deputado Sabino
Castelo Branco (PTB-AM), mas garantiu que assim que
isso acontecer, incluirá o projeto na pauta da Comissão
de Trabalho.
Alex Canziani disse também que convocará uma sessão para a próxima quarta-feira, 31 de março, quando
provavelmente o PL deverá ser votado.
Segundo a FENAJUFE, o STF se posicionará ainda
hoje em relação às emendas apresentadas ao PL 6613/
09. Essa informação foi repassada ao chefe de gabinete
do relator, que considerou que a posição do Supremo
viabilizará as negociações e assim o PL poderá ser incluído na pauta de votações.

CARTA AOS DEPUTADOS
Após a Assémbleia realizada no dia 20 pelo SintajufeRS o presidente da Comissão de Finanças e Tributação
da Câmara, deputado Pepe Vargas (PT-RS), conversou
com os vários servidores que permaneceram no local.
Segundo informações do Sintrajufe, o parlamentar ressaltou a importância de os servidores pressionarem em cada
comissão para agilizar a tramitação do projeto, já que o
volume de propostas em andamento é grande. De acordo
com o deputado, somente na Comissão de Finanças há,
atualmente, 127 projetos prontos para votação. Ele
garantiu apoio para agilizar a tramitação e disse que ajudará a fazer a mediação com setores estratégicos do governo, como o Ministério do Planejamento e a Casa Civil.
Pepe afirmou que assim que o PL 6.613 for aprovado na Comissão de Trabalho e encaminhado à CFT, ele
designará o relator, o que é prerrogativa do presidente
da comissão. Na reunião, foi lembrado que como o projeto não está previsto no orçamento de 2010, é necessário que o Judiciário negocie com o Executivo um projeto de suplementação, a fim de garantir a implementação
ainda este ano.
A FENAJUFE disponibilizou em sua página na
internet - www.fenajufe.org.br, na coluna da direita - uma
carta destinada ao deputados da Comissão de Trabalho
da Câmara dos Deputados. Com o objetivo de reforçar
ainda mais a luta da categoria, a Federação orienta que
os filiados enviem as cartas, que pedem a imediata aprovação do projeto. Na página do SINTRAJUSC, que já
havia tomada a mesma iniciativa, também há um modelo
de carta. Vale enviar as duas! - Com informações da
FENAJUFE

CAMP
ANHA CONTRA PR
OJETOS QUE
AMPANHA
PROJETOS
TIRAM DIREITOS DOS SERVIDORES
A Coordenação Nacional das Entidades de Servidores Federais (CNESF) irá intensificar a campanha
contra a aprovação de projetos que retiram direitos dos
servidores, especialmente contra o PLP 549/09 (congela o salário até 2019) e o PL 248 (regulamenta a demissão de servidores por insuficiência de desempenho).
A Plenária Nacional da CNESF também definiu um
calendário de mobilizações, que inclui atos em todo o
país no dia 1º de abril. Nas manifestações do "Dia da
Mentira", os servidores distribuirão carta à população e
pressionarão os parlamentares nos aeroportos, pedindo
que votem contra todos os projetos que contrariam os
interesses dos trabalhadores.
VISITA AOS PARLAMENTARES
A reunião também organizou o que foi aprovado na
Plenária Nacional referente à campanha de visitas aos
gabinetes dos deputados que compõem a Comissão de
Trabalho e Serviço Público e ao relator do PLP 549
nesta Comissão, deputado Luiz Carlos Busato (PTBRS). Além disso, confirmaram o dia 15 de abril como o
Dia Nacional de Lutas dos servidores públicos federais,

com a realização de um grande ato público em Brasília
contra a precarização do serviço público. Os eixos deste ato são: retirada das emendas constitucionais; retirada dos PLs 549 (congelamento salarial) e 248 (demissão por insuficiência de desempenho); cumprimento dos
acordos firmados com as entidades sindicais do funcionalismo; e abertura de negociação e atendimento das
reivindicações dos servidores.
Durante as visitas aos deputados, os dirigentes sindicais estão entregando carta com os argumentos contrários aos projetos, apontado que sua aprovação será um
desastre para os servidores e para o serviço público. O
PL 549/2009 estabelece limites mais rígidos para aumentos com o funcionalismo na Lei de Responsabilidade Fiscal e pode impedir a expansão da Administração
Pública.
Por isso, a FENAJUFE ressalta que a luta pela derrubada desse projeto deve ser realizada em conjunto
com a campanha pela aprovação dos projetos que revisam os salários dos servidores do Judiciário e do MPU
(PLs 6613/09 e 6697/09). - Com informações da
FENAJUFE

CONSELHO FISCAL TOMA POSSE
Rodrigues Viana

O novo Conselho Fiscal do
Sindicato tomou posse nesta
quarta-feira, dia 24, na sede do
Sindicato. Assumiram, por ordem
de maior votação, Denize Leal
Pauletto, Marcelo Sérgio da Costa, Laércio Flávio Bonamigo e
Maria Clélia Lanius (suplente).
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Maria Clélia, Denize, Laércio e Marcelo, no fundo; ao lado, Clóvis
e Rozinei, do Comissão Eleitoral.

