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aprovado na CFT no dia
No dia 18 vamos nos
26.
reunir em cada local de
A bola foi passada para
trabalho e debater a nossa
a Comissão Mista de
revisão salarial. Por
enquanto é só um dia, mas Orçamento, onde estamos
fazendo o trabalho de
tem que ser forte.
convencimento
O calendário acordado
na CFT da Câmara dos
parlamentar, mas sem
mobilização não há
Deputados é apertado e
convencimento! Venha
mostra que o dia 18 de
outubro tem importância
para a luta!
Assembleia na JF que aprovou paralisação
fundamental na nossa luta.
É no dia 18 de outubro
que vamos mostrar a força
e determinação da
categoria rumo à Greve se
nosso PCS não for

Míriam Santini de Abreu

18 DE OUTUBRO: um dia de
paralisação pela revisão salarial

Líder do governo na Câmara se compromete
a ajudar nas negociações com o governo
Coordenadores da Fenajufe reuniram-se com
representantes da bancada do governo no Congresso, tendo como pauta central a aprovação dos PLs
6613/09 e 6697/09, que revisam os Plano de Cargos e Salários dos servidores do Judiciário Federal e do MPU. Desta vez o encontro foi com o
líder do governo na Câmara, deputado Cândido
Vacareza [PT-SP], que disse à Fenajufe estar disposto a ajudar nas interlocuções junto ao governo
federal para que um acordo orçamentário seja finalizado.
Em um tom mais brando do que as declarações
que já havia feito a jornais da grande imprensa em
relação ao reajuste dos servidores, o líder - um
dos parlamentares de maior peso da bancada do
governo no Congresso Nacional, afirmou que apoia
a reivindicação da categoria e por isso garantiu que
a Fenajufe pode contar com a sua ajuda.
Os coordenadores da Fenajufe que participaram
do encontro consideraram um avanço as declarações do líder do governo na Câmara, uma vez que
pela primeira vez ele se comprometeu a ajudar nas
interlocuções para fechar um acordo, posição diferente do que vinha dizendo nos últimos meses.
Para eles, o apoio de um deputado com o peso de

Vacareza é positivo e aponta que há contradições
dentro da bancada do próprio governo. Eles acreditam, no entanto, que as mobilizações devem se
intensificar nas próximas semanas, com a ampliação do trabalho de pressão junto aos deputados,
em especial os da base governista, e a deflagração da Greve por tempo indeterminado a partir
de 18 de outubro.
Em mais uma sessão deliberativa, os deputados da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara [CFT] não votaram o PL 6613/09, que reajusta o salário dos servidores do Judiciário Federal. De acordo com vários deputados que se
pronunciaram, a Comissão fez um acordo para
que no dia 26 de outubro o projeto seja pautado
e votado na sessão, independente do fechamento de um acordo orçamentário entre os três poderes. No entanto, até essa data, segundo informaram os deputados, eles irão procurar o presidente da CMO, senador Vital do Rego Filho
[PMDB-PB], e o relator geral da proposta da
LOA, deputado Arlindo Chináglia [PT-SP], visando garantir avanços nas negociações para que os
valores do PCS sejam incluídos na Lei Orçamentária de 2012.

Calendário de tramitação da LOA
DIA 19/10 - quarta-feira - ApresentaATÉ O DIA 25/10 - votação do relação do Relatório Preliminar da LOA pelo tório preliminar. Nesta previsão, na sesdeputado Arlindo Chináglia (partido e es- são do dia 26 de outubro da Comissão
tado);
de Finanças, já se saberá se o impacto
orçamentário do PCS foi ou não incluíDIA 20 a 22/10 - abertura de prazo para do no relatório preliminar.
apresentação de emendas;
Da Fenajufe

Aviso aos servidores do TRT
Estão na página do Sindicato os esclarecimentos sobre a Ação da GJ, com o título:
GJ da JT: Sindicato atualiza e revisa os cálculos para execução

