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Diretoria aprova
calendário de lutas
Foto: Ana Paula Alves

Em reunião no último dia 22, a diretoria do
Sindical definiu um calendário de lutas pela
aprovação das mudanças do PCCR reivindicadas
pelos servidores.
O evento de abertura será nesta terça-feira,
dia 27. Às 12h, no auditório do prédio do sindicato
(Ed. City Offices, logo após o Correio Braziliense),
ocorrerá uma reunião com a categoria, onde a
diretoria do Sindical apresentará aos servidores
um quadro comparativo entre a proposta
entregue ao presidente Wasny de Roure, dia 25/
2, e a elaborada pelo Comitê de Modernização
da Carreira Legislativa – MCL.
A diretoria do sindicato alerta que o encontro
não terá caráter deliberativo, ou seja, não será
uma assembleia. A reunião servirá para que os
servidores tenham conhecimento do que está
sendo discutido pela administração da CLDF, já
que não se tem conhecimento de que a proposta
do MCL tenha sido aprovada pela Mesa Diretora
da Casa. Ainda na terça-feira, a partir das 15h,
será realizada mais uma mobilização na galeria
do Plenário.
No dia 28, estão planejadas visitas aos
gabinetes dos parlamentares para pedir apoio
dos deputados para um desfecho rápido das
negociações em torno do PCCR.
Mesmo com as atenções voltadas ao PCCR,
dia 29, pela manhã, está mantida a participação
dos servidores no ato nacional que ocorrerá na
Câmara dos Deputados, em defesa da PEC 555,
que elimina a contribuição previdenciária dos
servidores públicos. A tarde, a partir das 14h30,
haverá mobilização no hall da presidência (5º
andar).
Finalmente, no dia 30, será realizada uma
reunião entre a diretoria do Sindical e os
representantes eleitos nas reuniões setoriais. O
encontro terá por objetivo avaliar as mobilizações
da semana e traçar a estratégia de luta para o
início do mês de junho.

Servidores voltaram a ocupar a galeria na luta pelo PCCR.

Calendário de lutas
27/05 (Terça-feira)
12h: Reunião da categoria no auditório do prédio
do sindicato (Ed. City Offices, logo após o Correio
Braziliense).
15h: Mobilização na Galeria do Plenário.

28/05 (Quarta-feira)
9h: Visita aos gabinetes.
15h: Mobilização na Galeria do Plenário.

29/05 (Quinta-feira)
8h30: Ato nacional em defesa da PEC 555. No
congresso Nacional - O Sindical disponibilizará ônibus,
com saída da CLDF para o Congresso Nacional às
8h30 e retorno às 11h30.
14h30: Mobilização no hall da presidência da CLDF.

30/05 (Sexta-feira)
10h: Reunião da diretoria do Sindical com os
representantes eleitos nas reuniões setoriais.
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Priorizar o PCCR não nos
impede de lutar pela PEC 555
É comum escutarmos nos
corredores da CLDF: “vamos
cuidar das nossas coisas e deixar
‘as questões mais políticas’ para
depois”. Essa frase não ecoa
apenas na CLDF, mas na maioria
dos corredores dos órgãos
públicos do Brasil. Dentro dessa
lógica, de “cuidar apenas das
nossas coisas”, importantes
direitos dos trabalhadores, em
geral, e dos servidores públicos, em
particular, foram desaparecendo.
No que diz respeito à
aposentadoria, enquanto cuidávamos “apenas das nossas coisas”,
foram aprovadas as Emendas
Constitucionais nº 20/1998,
durante o governo FHC, e nº 41/
2003, durante o governo Lula.
Ambas pioraram, de forma
significativa, as condições de
aposentação dos servidores
públicos.
Obviamente que nem todos

os trabalhadores brasileiros
pensaram assim. Os que resolveram
que poderiam “cuidar das suas
coisas” e, também, das “coisas de
todos” conseguiram se articular e
apresentar respostas
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para a retirada dos seus direitos
previdenciários.
Uma das mais importantes
respostas foi a PEC 555, que
elimina a contribuição previdenciária dos servidores públicos
aposentados.
E na quinta-feira, dia 29,
ocorrerá um grande Ato Nacional
em Defesa da PEC 555, no
auditório Nereu Ramos, na
Câmara dos Deputados. Será
uma oportunidade de todos os
servidores aposentados e da
ativa, se unirem para enfrentar
uma das maiores injustiças já
praticadas contra os servidores
públicos brasileiros.
O Sindical irá disponibilizar
um ônibus saindo da Câmara
Legislativa para o Congresso
Nacional às 8h30, com retorno
às 11h30.
A PEC 555 “também é coisa
nossa”!
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