
15 de outubro de 2008

A partir desta quinta,

dia 16, os vencedores

do Concurso Atitude

de Desenho Infantil

estarão no nosso site:

Conheça as propostas
para a nova carreira

Além de reivindicações gerais que beneficia-
rão todos os cargos (como a melhoria do Adi-
cional de Qualificação e a seleção interna para
ocupação das FC e CJs), o Sindjus tem buscado
colher as mais diversas bandeiras específicas
da categoria, para construir o melhor plano de
carreira. Veja algumas de nossas propostas:

PARA ANALISTAS
a) Equiparação salarial junto à tabela de car-
reiras de atribuições semelhantes, de modo que
os vencimentos iniciais dos analistas cheguem a
R$ 13.600,00, e, no final da carreira, sejam de
R$ 19.451,00.

b) Mudar a nomenclatura. Seguindo a tendên-
cia de carreiras semelhantes, os analistas passa-
riam a ser chamados de consultores.

c) Reservar à carreira funções comissionadas
destinadas a atribuições específicas, como as de
peritos, contadores, depositários e outras.

d) Melhorar a remuneração do cargo efetivo, e
não gratificações; isso, além de dar maior segu-
rança à carreira, se reflete na aposentadoria.

e) Garantir que analistas bacharelados em Direi-
to participem do Quinto Constitucional, dispu-
tando as vagas que hoje são destinadas à OAB.

PARA TÉCNICOS
a) Equiparação salarial à tabela de carreiras
de atribuições semelhantes, de modo que os
vencimentos iniciais dos técnicos cheguem
a R$ 9.186,74, e, no final de carreira, sejam de
R$ 14.836,84.

b) Mudar os requisitos para o preenchimento
do cargo.

c) Mudar a nomenclatura do cargo, também
seguindo a tendência de carreiras semelhantes,
que passaram a ser chamados de técnicos
especializados.

Para debater a modernização dos

cargos do Judiciário, o Sindjus promo-

veu, no dia 10, a primeira oficina, dire-

cionada aos analistas. Segundo o con-

sultor Angelino Rabelo (foto), coorde-

nador das oficinas, “o Sindicato vem

promovendo um detalhamento sobre o

é realizado por cada servidor, para aten-

der às necessidades específicas dos car-

gos”. Os participantes da primeira ofi-

cina perceberam a necessidade desse

debate: “Vi que existe muita diferença

entre o que anseia um analista admi-

nistrativo e um analista da área fim. É

bom que todos percebam isso”, afirma

Cledo Oliveira, servidor do TRT.

Debate produtivo

www.sindjusdf.org.br

Fique atento! Ninguém deve ficar de fora das discussões, muitomenos você, servidor que anseia por um futuro melhor. Lembre-se:é o seu futuro e o seu cargo que estão em jogo. Participe!

SEXTA (24) TEM OFICINA COM OS TÉCNICOS
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No último dia 9, o coordenador-geral do Sindjus,
Roberto Policarpo, acompanhou os dirigentes dos
tribunais superiores, TJDFT e Conselhos de Justiça
em reunião na SOF, para tratar do pagamento dos
passivos e da viabilização do PL 319/07.

Os representantes mostraram à secretária de
Orçamento Federal, Célia Corrêa, um estudo do
impacto orçamentário dos passivos que terão de
ser pagos aos órgãos do Judiciário. Os valores são
relativos ao principal, aos juros dos 11,98%
(URV), quintos, auxílio-moradia e adicional por
tempo de serviço dos magistrados, algumas parce-
las do atual PCS (Adicional de Qualificação) e
outros passivos menores.

Célia Corrêa prometeu analisar a proposta e
responder na próxima reunião, em 28 de novem-
bro. Mas adiantou que o montante apresentado é
alto e previu dificuldades para resolver o problema
de imediato. A decisão virá da Casa Civil e dos
ministérios da Fazenda e do Planejamento. Ficou
acertado que, para a inclusão da verba no Orça-
mento, será criada uma rubrica específica. Isso
impedirá que o recurso seja desviado para o paga-
mento de outros compromissos.

Roberto Policarpo reforçou que os servidores
esperam há muito tempo a quitação dos passivos e
que a categoria não pode ficar sempre pagando a
conta. “A negociação está no patamar técnico, mas é
uma questão política. Será preciso a atuação dos
presidentes dos tribunais superiores. Por isso, o nosso
trabalho de mobilização e articulação é muito impor-
tante ”, afirma. “A intenção é reforçar a pressão
junto aos presidentes para que eles forcem o Executi-
vo a tomar uma decisão favorável”, explica ele.

PL 319/07
Sobre o PL 319/07, que há doze meses está na

Comissão de Finanças da Câmara, esperando um
posicionamento do Executivo, Célia Corrêa informou
que a verba já está no Orçamento de 2009; não há
objeção da SOF à aprovação, desde que a implemen-
tação seja a partir de janeiro do próximo ano.

Policarpo vai procurar o relator do projeto na
CFT, deputado Aelton Freitas (com quem já conver-
sou outras vezes), para reivindicar que a matéria
seja incluída logo na pauta de votação. “Mesmo que
o benefício só saia a partir de 1º de janeiro de
2009, temos que garantir a aprovação do projeto o
quanto antes”, afirmou.

Pelo pagamento
dos passivos

Pais e filhos brincaram durante todo o domingo na festa

do Dia das Crianças, no Cefis. Cerca de quinhentas crianças

se divertiram com as apresentações de teatro e tecido acro-

bático e as oficinas de circo e malabares. Também curtiram

os palhaços e as brincadeiras na cama elástica e na piscina

de bolinhas. A música e o teatro ficaram por conta da Trupe

Circo Íntimo. O Sindjus também distribuiu algodão doce,

cachorro-quente e sorvete para os pequenos.

“Nós adoramos a festa e pretendemos aprimorá-la a

cada ano”, afirmou a coordenadora de Formação e Rela-

ções Sindicais, Eliane do Socorro Alves. Também estiveram

presentes os diretores Jailton Mangueira, Newton Brum, Ana

Paula Barbosa, Orlando Noleto e Roberto Policarpo.

Alegria, alegria

Foi dada a largada na campanha de filiação do Sindjus.

Nesta terça-feira, dia 14, os diretores Cledo de Oliveira Vieira,

Valdir Nunes Ferreira, Sheila Tinoco e Jailton Mangueira Assis

visitaram os servidores do TJDFT. A intenção é percorrer todos os

órgãos do Judiciário e do MPU, para apresentar o Sindicato e expli-

car a importância da filiação. Os diretores, com apoio de um carro

de som, iniciaram as atividades em frente ao prédio do TJDFT e

conseguiram vinte filiações. “O próximo passo é passar em

todas as salas, para apresentar as propostas do Sindjus

sobre o Plano de Carreira e falar sobre as vantagens

da filiação”, explica a coordenadora de
Comunicação, Cultura e Lazer,Sheila Tinoco.

CAMPANHADE FILIAÇÃO

ARTHUR MONTEIRO


