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SindjuS cobra valorização doS 
ServidoreS do STM

Servidor do TjdFT, o SindjuS quer ouvir você

O Sindjus reuniu-se no dia 18 
com o novo presidente do STM, mi-
nistro Cerqueira Filho, no primeiro 
dia de sua gestão. Os coordena-
dores Beto Sampaio, Cledo Vieira, 
Sheila Tinoco e Ana Paula Cusinato 
explicaram ao ministro que a ca-
tegoria está insatisfeita com a po-
lítica salarial, pois o STF ainda está 
em débito com ela (PL 6613/09 e 
GAJ 100%). O ministro garantiu aos 
coordenadores que a linha de sua 
atuação é baseada na valorização 
dos servidores.

Dentre os pontos da reunião, os 
coordenadores tiveram a garantia 
de que os valores do reajuste re-
ferentes a janeiro, fevereiro e mar-
ço serão pagos ainda este mês. A 
assessoria se comprometeu a to-
mar conhecimento da proposta do 
Sindjus sobre a regulamentação da 
Lei 12.774/12 e colaborar com o que 

O Sindjus existe para cuidar de 
seus filiados de forma ampla e ir-
restrita. Esse cuidado engloba lutas 
gerais e demandas específicas, que 
dizem respeito a um determinado 
local de trabalho ou, até mesmo, a 
um único servidor. O sindicato é o 
local onde as lutas se encontram, 
se somam e se completam. Por isso, 
é muito importante que o Sindjus 
saiba o que cada filiado pensa e 
sente em relação a sua carreira e ao 
seu local de trabalho.

Com esse entendimento, o 
Sindjus vem realizando uma série 

O Sindjus fará reunião com os ser-
vidores do STM na próxima sexta-feira 
(22), às 15h, no auditório, para definir 
uma pauta específica que será apre-
sentada e discutida com o presidente.
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for necessário. Em relação à ocupa-
ção de FC e CC no STM, o presidente 
disse que vai cumprir a legislação. 
Na quinta-feira (21), o coordenador 
Beto Sampaio vai se reunir com o 
novo DG, Luciano Neto, para apro-
fundar esse último assunto.

reunião dia 22 no STM

de reuniões setoriais para definir 
pautas específicas dos servidores. 
A partir do dia 25 de março, vamos 
realizar reuniões em todos os locais 
de trabalho do TJDFT. Cada fórum, 
cada local de trabalho, definirá sua 
pauta, com a ajuda dos coordena-
dores, que estarão à disposição para 
ajudar no que for necessário. Quan-
do todos os locais forem ouvidos, a 
pauta consolidada será encaminha-
da ao novo presidente do Tribunal, 
desembargador Dácio Vieira.

“O contato com os servidores no 
local de trabalho é essencial para 

que o Sindjus defina suas priorida-
des de atuação. Embora estejamos 
sempre em contato, neste momen-
to vamos fazer o levantamento das 
demandas de forma coordenada. 
Vamos ouvir cada colega, conversar 
bastante, tirar dúvidas e principal-
mente definir a pauta de cada local 
de trabalho”, ressalta entusiasma-
da Sheila Tinoco, coordenadora do 
Sindjus e servidora do TJDFT. Os ser-
vidores podem procurar seus dele-
gados para iniciar a discussão.

Confira em nosso site o calendá-
rio com as primeiras reuniões.

SeMana 
SanTa no 
ceFiS 

Para você que quer relaxar na Semana Santa a melhor opção é o Cefis, 
aproveitando para acampar e fazer um gostoso churrasco. Além da tran-
quilidade da natureza, as piscinas são uma boa opção para apaziguar o 
calor. Além dos dependentes, cada filiado tem direito a mais seis convites 
no que diz respeito ao acampamento. A relação de nomes para o acam-
pamento da semana santa precisa ser enviada até sexta-feira (22), para  
atendimento@sindjusdf.org.br.  
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direiTo a Fc/cc na apoSenTadoria e penSão

SindjuS 
diScuTe pauTa 
exTenSa coM 
SG da pGr

O Sindjus vai propor ação com 
objetivo de assegurar na apo-
sentadoria e pensão o direito ao 
recebimento da função comissio-
nada/ cargo em comissão exerci-
da em atividade. Desse modo, o 

servidor que exerceu FC ou CC por 
5 anos ininterruptos ou 10 anos in-
tercalados até 08/04/1998 (data 
da publicação da Lei 9.624/98), e 
fez a opção por receber o valor da 
remuneração do seu cargo efetivo 

O Sindjus adotou a campanha 
“Contra a Dor e Pela Felicidade”, 
que será pauta permanente du-
rante todo o ano de 2013, abordan-
do LER/DORT, igualdade de gênero, 
combate ao racismo e qualquer 
tipo de preconceito e tantos outros 
temas que dizem respeito direta-
mente à nossa saúde e qualidade 
de vida e de trabalho.

Está no ar, em destaque no 
site do Sindjus e em nossa Fan 
page no Facebook, o segundo 
vídeo da campanha, especial-
mente voltado para a igual-
dade de gênero, debate que 
permeia todo o mês de março 
por ocasião do Dia Internacio-
nal da Mulher. Na próxima se-
mana divulgaremos o novo 
vídeo, sobre o combate ao 
racismo. Ajude o Sindjus 
a divulgar os vídeos da 
campanha “Contra a 
Dor e Pela Felicidade”, 

 “conTra a dor e pela Felicidade”, 
abrace essa campanha

compartilhe essa ideia e ajude 
a promover a qualidade de vida 
em nossos locais de trabalho.

A proposta da campanha 
“Contra a Dor e Pela Felicida-
de” vai além das questões ge-
rais ligadas à saúde, ao assédio 
moral, ao preconceito de qual-

quer natureza envolvendo o 
servidor. A felicidade é um con-
ceito muito amplo e com gran-
de grau de subjetividade, mas 
não há dúvidas de que cada 
servidor a reconhece quando 
a vivencia. Por isso, o foco da 
campanha é amplo e pretende 
abranger várias vertentes da 
qualidade de vida dos servido-
res do Poder Judiciário e do Mi-
nistério Público.  

Para fazer sugestões e de-
núncias, criamos uma conta de 
email institucional (contraado-

repelafelicidade@sindjusdf.
org.br) especialmente para a 

campanha. Vários servidores 
já enviaram suas histórias 

ou histórias de seu local 
de trabalho e todas as 

questões estão sen-
do encaminhadas 
pelo sindicato.

acrescido do percentual legal do 
cargo ou da função ocupada,  po-
derá levar para a aposentadoria 
a parcela denominada opção que 
era tratada no artigo 193, da Lei 
8.112/90.

Depois de se reunir com os ser-
vidores da PGR no dia 28 e de fazer 
muita pressão por uma conversa com 
a administração, o Sindjus, represen-
tado pela coordenadora Ana Paula 
Cusinato, juntamente com a ASMPF 
e outras entidades, foi recebido pelo 
Sscretário-geral da PGR, Lauro Cardo-
so, na tarde de segunda-feira (18).

A pauta discutida no encontro foi 
aquela protocolada pelo Sindjus, a 
pedido da secretária-geral, no dia 7 

de março, abrangendo temas gerais 
do MPU e específicos da PGR.

“A reunião, o diálogo, é um passo, 
mas não adianta se nada for enca-
minhado pela administração. Quere-
mos negociar a pauta e não apenas 
apresenta-la. Esperamos que esta 
reunião mude a relação entre os ser-
vidores e a administração superior do 

MPU, pois não vamos dar sossego en-
quanto nossa pauta não for atendi-
da.”, afirma a coordenadora do Sind-
jus Ana Paula Cusinato.

Confira no site do Sindjus cada 
um dos pontos tratados durante a 
conversa, como jornada de trabalho, 
regulamentação da Lei 12.773/13 (re-
enquadramento) e outros.
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