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Servidoras e servidores do Judiciário Federal, sua
participação é fundamental para demonstrar que o
funcionalismo público não vai admitir pagar a conta do Plano
de Aceleração do Crescimento (PAC). O Projeto de Lei
Complementar Provisório (PLP) 01 é o instrumento do PAC
que restringe o aumento dos investimentos no serviço público
a 2,5% mais a inflação. Se for aprovado, vai inviabilizar
nosso plano de carreira, o pagamento dos passivos, a
abertura de novas varas e qualquer outra luta por aumento
salarial. Os investimentos dos governo devem sair do que é
pago de juros da dívida, não do bolso dos servidores!

A FAVOR DO VETO À EMENDA 3 – Há um
movimento na mídia, bancado pelos grandes empresários e
proposto pelas bancadas federais do Democratas (ex-PFL)/
PSDB, para que se derrube o veto de Lula à emenda do
projeto da Super-Receita. A emenda 3 tirava o poder do
Ministério Público e dos fiscais do Trabalho de fiscalizar e
multar as pequenas e médias empresas que descumprissem

O governo quer tirar nossos direitos através
do PLP 1 e da restrição às greves!

Quarta-feira, 23 de maio, às 15h
Concentração na Candelária

Venha para a passeata! Só com mobilização poderemos
barrar estes ataques aos servidores públicos!

vários ítens da CLT. Seria o início da flexibilização dos nossos
direitos. Devemos pressionar os parlamentares para que
mantenham o veto e os direitos dos trabalhadores.

PELO DIREITO DE GREVE – Existe também uma
proposta do Ministério do Planejamento que inviabiliza a greve
de funcionários públicos. Se a idéia passar, uma greve só
poderá iniciar com dois terços dos votos da categoria em
assembléia. No Rio, por exemplo, seria preciso 5 mil e 300
funcionários numa assembléia dos servidores das Justiças
Federais. Na prática, essa regulamentação restritiva vai acabar
com a viabilidade da greve e a possibilidade de pressionarmos
por novos Planos de Carreira e aumento linear, por exemplo.

NÃO À PEC 02 – Mas não é só. Temos visto uma grande
movimentação dos requisitados para que passe, na surdina,
o projeto da PEC 02. O Sisejufe-RJ é intransigente na luta
para cargos públicos sejam ocupados só por concursados
e considera a PEC 02 um verdadeiro “trem da alegria”.

Venha dizer não a este ataque aos servidores na
PASSEATA do Sisejufe-RJ e da CUT!


