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CONTRA O PLP 1: O PLP 1 é o artigo
do PAC que restringe o aumento do gas-
to do serviço público a 2,5% mais a in-
flação, é uma espécie de acirramento
da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se
aprovado, INVIABILIZA NOSSO PLANO
DE CARREIRA, O PAGAMENTO DOS
PASSIVOS, A ABERTURA DE NOVAS
VARAS E QUALQUER OUTRA LUTA
POR AUMENTO SALARIAL. O PLP 1
faz com que o servidor pague a conta
do crescimento do país. Não somos
contra o crescimento, mas não somos
nós que devemos pagar esta conta.
Que este valor de investimentos seja
retirado do valor pago a título de juros
da dívida!

A FAVOR DO VETO À EMENDA 3: O
presidente Lula vetou a emenda 3 do
projeto da Super-Receita. A emenda
3 tirava o poder do Ministério Públi-
co e dos fiscais do Trabalho de fis-
calizar e multar as pequenas e mé-
dias empresas que descumprissem
vários ítens da CLT. Seria o início da
flexibilização dos nossos direitos. Foi
colocado como emenda pela banca-
da do PFL/PSDB, está sendo patroci-
nada pela grande mídia, e agora há
um movimento que tenta derrubar o
veto de Lula no Congresso. Devemos
press ionar  os par lamentares para
que mantenham o veto e os nossos
direitos.

Todos contra o PLP 1, a favor do veto da
emenda 3 e pelo direito de greve. FORA PEC 02!

PELO DIREITO DE GREVE, NÃO
À REGULAMENTAÇÃO RESTRITIVA:
O ministro do Planejamento, Paulo
Bernardo, tem uma proposta que pra-
ticamente inviabiliza a greve de funci-
onários públicos. Se depender dele,
uma greve só poderá começar com
dois terços dos votos da categoria em
assembléia! No Rio, por exemplo, se-
ria preciso 5 mil e 300 funcionários
numa assembléia. Isso, na prática,
significa acabar com o direito de gre-
ve. Sem esse direito, não conquistarí-
amos mais nada. Adeus plano de car-
reira, adeus novos PCs, adeus aumen-
to linear. Pela MANUTENÇÃO AO DI-
REITO DE GREVE, NÃO À REGULA-
MENTAÇÃO RESTRITIVA!

FORA PEC 02!  Há uma grande
movimentação dos requisi tados
para que passe, na surdina, o pro-
jeto da PEC 02. Nós devemos fa-
zer do dia 23 um dia de luta contra
a PEC 02, chamando toda a soci-
edade civil para denunciar e com-
bater a PEC DO TREM DA ALE-
GRIA. Cargo público só com con-
curso público! Mostre sua indigna-
ção e participe deste ato, que tam-
bém será contra a PEC 02.

PLANO DE CARREIRA
E REGULAMENTAÇÃO
DO PCS

Nas assembléias serão dados infor-
mes sobre a regulamentação do PCS e
sobre a discussão do plano de carreira,
também sobre o projeto que implemen-
ta o adicional de qualificação para os
técnicos. Participe do começo da dis-
cussão do novo projeto e nova luta do
Sisejufe e da Fenajufe. Nele estarão a
carreira única, o quadro único e a jorna-
da de 6 horas, dentre outras bandeiras.

B17 DA JUSTIÇA DO
TRABALHO E ELEITORAL

Servidores do TRT e TRE, participem
da assembléia para discutirmos a regula-
mentação e o pagamento imediato do
B17, ou reenquadramento dos concursan-
dos entre 94 e 96, que entraram no servi-
ço público depois de dezembro de 96 e
que foram preteridos na carreira. O artigo
22 do PCS lhes dá pleno direito ao reen-
quadramento e ao pagamento dos atra-
sados desde o 1º dia de trabalho.

EXTINÇÃO DE CARGOS NA JUSTI-
ÇA DO TRABALHO

Venham discutir também a extinção
dos cargos da Justiça do Trabalho, o
que é um prejuízo, inclusive financeiro,
para a categoria. O sindicato já tem ação
no TCU e pode vislumbrar outros atos.
Participe! Não à extinção de cargos!

Servidores e servidoras do Judiciário, é hora de nos mobilizarmos novamente. Na última plenária nacional da
Fenajufe, em 5 de maio, os sindicatos dos trabalhadores do Judiciário Federal de todo Brasil decidiram responder
ao chamado da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e lutar contra o PLP 01 do PAC, pela manutenção do veto

de Lula à emenda 3 e pela manutenção do direito de greve. A estas lutas, acrescentamos luta contra a PEC 2.

SAIBA O QUE SIGNIFICA CADA ITEM DESTA LUTA:



PARTICIPE  das ASSEMBLÉIAS
Preparatórias ao Dia Nacional de
Lutas e das discussões da regula-
mentação do PCS, Plano de Carrei-
ra e B-17.

Pela manutenção do veto à emenda 3
Pela retirada do PLP 01
Por uma Previdência Social Pública e Universal
Por mudanças na política econômica
Por reforma agrária e política agrícola
Em defesa e pela promoção da educação pública e de qualidade

23 de maio de 2007  Dia Nacional de Lutas
Participe da passeata chamada pelo Sisejufe e pela CUT

17 de maio
11h TRT da Lavradio
12h na JF da Venezuela
12h na JF da Rio Branco

16 de maio
13h  no TRF
14h30 no TRE


