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PL rebaixado tem
urgência indeferida

"Indefiro, nos termos do art. 102, §4º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Publique-se. Oficie-se". Esse é o texto do despacho que pode ser lido em espaço no site da Câmara dos Deputados reservado às informações
sobre a tramitação do PL 2648/15 (proposta rebaixada do STF para os servidores).
Refere-se ao Requerimento 2974/15, de autoria do líder do governo na Câmara, deputado
José Guimarães (PT/CE), por meio do qual é
requerida "urgência" na tramitação do referido
projeto.
Quem assinou o despacho com a negativa foi

o presidente da Câmara dos Deputados, deputado
Eduardo Cunha (PMDB/RJ). Com isso impedese o avanço desse projeto na Câmara enquanto não
for resolvida a questão do Veto 26/15 (veto ao
PLC 28/15), até porque o PL 2648/15 não é fruto de negociação com a categoria e, em vez de
repor as perdas salariais de quase uma década, rebaixa os vencimentos dos servidores.
Isto é o mínimo que nós podemos esperar da
'casa do povo', que já votou o PLC 28/15 em várias comissões, e o aprovou, além do quê todos
os deputados já sabem que esse projeto é o que
foi referendado e aprovado pela categoria, em

assembleias em todos os estados e no Distrito
Federal.
Mesmo dentro de um cenário adverso, Santa
Catarina mais uma vez se prepara para estar representada em Brasília, no dia 22, pela derrubada
do Veto 26/15. A inscrição para a delegação vai
até às 15 horas de hoje (apenas para servidores
em Greve) com SORTEIO às 16 horas na Greve
da Justiça Federal da Capital. Os colegas que
tiverem seus nomes sorteados viajam dia 22 pela
manhã e retornam dia 23 à noite.
Ressaltamos que o número de pessoas irá depender do valor que continuamos a arrecadar em
conta já aberta para esse fim: CEF, agência 2370,
conta poupança 2381-7, operação 013. O CNPJ
do SINTRAJUSC é 020965370001-22.
Se o valor arrecadado não for suficiente para
bancar a ida de todos os interessados, o critério
para escolha será através de sorteio. Interessados devem enviar e-mail para o endereço
viagemderrubaveto@sintrajusc.org.br, informando no título em qual delegação deseja ir e

complementando com NOME COMPLETO, LOTAÇÃO, CIDADE, TELEFONE E EMAIL para
contato.
Protesto
No domingo, 13, os servidores do Judiciário
Federal em Alagoas realizaram um ato público em
frente à residência do presidente do Senado e do
Congresso Nacional, senador Renan Calheiros
(PMDB-AL). A mobilização visou pressionar
Renan a garantir a votação do veto 26, referente
ao PLC 28/2015, na próxima sessão do Congresso, marcada para o dia 22 de setembro.
Com faixas exigindo a reposição salarial pleiteada pela categoria, os colegas de Alagoas procuraram ampliar a pressão para que o presidente
do Congresso garanta a realização da sessão, já
adiada outras vezes. Nesta semana, prosseguem
as atividades de pressão em Brasília, e no dia 22
a categoria se reúne na Capital Federal para mais
um grande ato nacional pela derrubada do veto 26.
Com informações do Sitraemg e Sindjus/AL

Plenária da Fenajufe e a valorização dos técnicos
Nos dias 23, 24 e 25 de outubro será realizada em
João Pessoa, na Paraíba, a XIV Plenária Nacional da
Fenajufe.
A pauta é: Regimento Interno; Análise de Conjuntura; Balanço da Greve e da Campanha Salarial
2015; Carreira (Valorização dos técnicos - PL específico/discussão na carreira); Plano de Lutas; Prestação de Contas (período de maio de 2013 a agosto
de 2015) e Moções.
O SINTRAJUSC, bem como seu Núcleo de Tecnicos, está providenciando a definição de data para
Assembleia a fim de atender as formalidades exigidas para a Plenária, que serão amplamente divulgadas nos próximos dias.
Por hora alertamos para o prazo de entrega de teses para a plenária: 23 de setembro.
As regras para a inscrição de teses à plenária são:
discorrer obrigatoriamente sobre a pauta da Plenária; utilização de no máximo 20 laudas; texto no
Word; fonte Times New Roman; Tamanho 12; títulos em negrito, tamanho 20, em caixa alta (maiús-

cula); subtítulos em negrito tamanho 16. Todos os
parágrafos devem ser numerados e com recuo de
1,5 cm; o espaçamento entre as linhas deve ser simples.
Observação: a Fenajufe não aceitará textos/teses
que não vierem de acordo com o formato especificado. Quem quiser fazer tese fora do prazo terá que
inscrevê-la junto a relatoria da Plenária, entregando
a tese em CD ou através de outro meio eletrônico, e
terá que arcar com as despesas de reprodução e com
a distribuição da mesma na plenária.
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