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Calendário de Mobilização da Fenajufe
Dia 27/5: Ato Nacional em Frente ao STF (15h)

Paralisação de 24h em diversos estados  - Reunião entre Fenajufe e sindicatos fi liados (18h)  

Dia 29/5: Dia Nacional de Paralisação Rumo à Greve Geral, em conjunto com 
as demais categorias dos servidores públicos federais de todo o País

Dias 2 e 3/6: Paralisação de 48h

Até dia 10/6: Defl agração de greve por tempo indeterminado

Nesta quarta, assembleia-geral com indicativo de greve e Ato
Nesta quarta (27), nós, servidores do Poder Judiciário e 

MPU, temos um compromisso com a luta pela valorização 
da nossa categoria: a partir das 13h30, no STF, vamos nos 
reunir em assembleia-geral com indicativo de greve para de-
fi nir os próximos passos da batalha pela aprovação do nosso 
reajuste. O objetivo é discutir a conjuntura local e avaliar o 
calendário nacional de mobilização aprovada na reunião Am-
pliada da Fenajufe dos dias 16 e 17 de maio (acompanhe ca-
lendário abaixo). Logo em seguida, vamos participar do Ato 
Nacional, às 15h, em frente ao Supremo, para pressionar 
Lewandowski e Janot pela viabilização do nosso reajuste.

Neste momento, é fundamental que fortaleçamos nossa 
união e mobilização para que o PLC 28/15 e o PLC 41/15 
(que acabou de chegar ao Senado) avancem. É importante 
que somemos nossa pressão a dos colegas de outros esta-
dos que também vão estar conosco no Ato Nacional. Com 
garra e determinação reivindicaremos o fi m da enrolação 

envolvendo as negociações em torno da nossa recomposição 
salarial. É fundamental que STF/PGR e governo fechem logo 
o acordo orçamentário que permita não só a aprovação, mas 
a sanção e implementação do nosso reajuste sem rebaixa-
mento.

Vamos cobrar de Lewandowksi e Janot uma solução efeti-
va ao impasse envolvendo a aprovação da nossa recomposi-
ção salarial. Vamos exigir o fi m da política de arrocho imposta 
pela presidente Dilma aos nossos contracheques, pois não 
é justo que nossa categoria pague a conta do ajuste fi scal 
promovido por um governo que só retira direitos da classe 
trabalhadora. Vamos fazer muito barulho para que nosso re-
cado faça eco no Congresso Nacional, de modo que os se-
nadores se sensibilizem com nossa causa e se constranjam 
diante da nossa realidade aprovando assim nosso reajuste. 
Recado dado, vamos continuar mobilizados e empenhados na 
construção da greve nacional.

Todos à assembleia-geral 
e ao Ato Nacional, dia 27, 

a partir das 13h30, no 
STF. O Sindjus oferecerá 
transporte: 3212 2613
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Nova Diretoria toma posse e chama categoria à luta
A nova Diretoria Colegiada do Sindjus, eleita no processo 

eleitoral ocorrido nos dias 20 e 21 de maio, foi devidamente 
empossada pela Comissão Eleitoral na manhã do dia 25, na 
sede do sindicato. Logo após a posse, os novos diretores já 
se reuniram, traçaram estratégias e arregaçaram as man-
gas começando a trabalhar a mobilização da categoria para 

Coordenação Geral
- Jose Rodrigues Costa (TRE/DF)
- Júnior Alves (TJDFT)
- Eugênia Lacerda (TSE) 

Coordenação de Assuntos 
Jurídicos
- Francisco Vaz (STJ)
- Neuzinha (TST)
- Gilberto Ataídes (TJDFT) 

Coordenação de Administração 
e Finanças
- Devair de Souza Lima (TJDFT)
- Gilmar Saraiva da Paz (TRF)
- Itamar Camilo (TSE) 

Coordenação de Formação 
e Relações Sindicais
- Eldo Luíz (MPDFT)
- Josivan Silva Evangelista (TJDFT)
- Shirlei Ferreira (TJDFT) 

Coordenação de Comunicação, 
Cultura, Esporte e Lazer
- Elcimara Souza (TJDFT)
- Epitácio Florentino (STM)
- Roberto Jovane (TJDFT)

Suplentes
- Ednete Bezerra (STJ)
- Najla Melo (STJ)
- Paulo Setubal (TJDFT)
- Wilton Freitas (TJDFT)

a realização de uma assembleia participativa e de um 
grande ato na próxima quarta (27).

No dia em que o Sindjus completa 25 anos de histó-
ria, a composição abaixo é a responsável por escrever, 
em conjunto com a categoria, os próximos capítulos da 
nossa luta.

A Chapa 1,  Renova Sindjus - Mudança Já, foi 
a vencedora das eleições do Sindjus. Confira 
abaixo o resultado oficial:
Chapa 1 – Renova Sindjus Mudança Já: 1.526 votos
Chapa 2 – Muda Sindjus:  732 votos
Chapa 3 – Sindjus para Todos:  707 votos
Chapa 4 – Novo Tempo:  1.294 votos
Brancos: 16 votos
Nulos: 47 votos 

Resultado Oficial das Eleições
Conselho Fiscal 
Titulares:
- Jailton Mangueira Assis (1.216 votos)
- Luiz Rosa Teles (1.173 votos)
- Ronaldo Rufino (1.135 votos) 
Suplentes:
- Cledo de Oliveira Vieira (1.086 votos)
- Romário de Carvalho Chaves (734 votos)
- Armando Lopes Esbaltar (664 votos)


