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É hora de comemorar
Um ano de lutas e conquistas

A

o longo deste ano, a gente
sonhou, acreditou, lutou,
gritou em prol dos nossos
direitos. A gente viveu, defendeu, ergueu a nossa bandeira e
saiu às ruas. Mês a mês, a gente
superou obstáculos, enfrentou o
descaso dos poderes e tocou em
frente. A gente não teve medo,
mas ousadia. A gente não poupou
esforços para buscar e oferecer
o melhor. Dia após dia, a gente
foi pra cima querendo fazer a
diferença. A gente se entendeu.
A gente debateu, discutiu e avançou. Foi mais um ano em que a
gente trabalhou e venceu.
O reenquadramento era uma
luta que pouca gente acreditava e a
gente foi lá e, venceu. O reconhecimento e o pagamento dos quintos
pareciam impossíveis e a gente
foi lá e, venceu. A gente foi atrás
da unidade da nossa categoria em
torno da luta pela valorização de
todos os servidores e os debates
já deram resultados positivos. A
gente se propôs a renovar com
responsabilidade e a mudança da
marca do nosso sindicato indica

novas atitudes. A gente, mais do
que nunca, tem pensado em
favor do conjunto, tem pensado
pela felicidade de todos, tem
pensado verde. A gente fez novas
parcerias, implantou novos projetos e fortaleceu a nossa unidade
recebendo novos colegas.
Agora, a gente quer comemorar tudo isso em uma alegre festa
de confraternização. É momento
da gente se unir em torno da alegria
e da renovação de energias para
entrarmos 2014 com fôlego revigorado e baterias carregadas. Aﬁnal,
no próximo ano a gente estará
caminhando para conquistas
ainda maiores. Como forma de
agradecer a sua companhia ao
longo deste ano, a gente vai
festejar ao som de Jorge
Ben Jor, Clima de Montanha e Satisfaction no
dia 7 de dezembro, a
partir das 22h, no Pavilhão do Parque da Cidade. No ritmo de um
dos ícones da MPB,
“Mas que nada/ Sai
da minha frente eu

convites
Os convites, a partir do dia 18, podem ser impressos diretamente em www.sindjusdf.org.br
(cada ﬁliado terá um convite com direito à acompanhante)

quero passar/ O samba está animado/ Que eu quero é sambar”,
a gente vai pedir licença e festejar
a nossa união e tudo o que foi e
ainda vai ser conquistado.
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Reequandramento começa a ser pago
Depois de um intenso trabalho de articulação política do Sindjus, que se reuniu
com as administrações e setores estratégicos do MPU e do Judiciário, a maioria dos
tribunais e ramos do Ministério Público começaram a incluir o reenquadramento na
folha de novembro. A expectativa é de que os valores que foram retirados dos contracheques desde janeiro devido ao rebaixamento dos padrões sejam restituídos
até o ﬁnal do ano. O STJ, por exemplo, já pagou aos seus servidores tudo o que diz
respeito ao reenquadramento. O sindicato não vai descansar até que cada servidor
receba centavo por centavo do que lhe é devido.

TJDFT já retira cotaparte no custeio do auxílio pré-escolar
O Sindjus apurou que o TJDFT já prepara a folha de novembro sem o desconto referente ao custeio do auxílio pré-escolar, cumprindo assim a decisão judicial que favoreceu os ﬁliados do sindicato. Os servidores já podem comemorar mais
esta vitória conquistada pelo Sindjus e aguardar porque o processo ainda visa fazer com que os ﬁliados recebam todos
os valores pagos de forma indevida nos últimos cinco anos.

O Seminário “Valorizar os Servidores do Judiciário e do
MPU é fazer Justiça”, realizado no dia 6 de novembro, na LBV,
contou com estudo apresentado pelo economista Washington
Luiz Moura Lima sobre as perdas salariais de nossa categoria
para a inﬂação nos últimos anos. Ao analisar esses números
e um quadro comparativo em relação a outras carreiras, a
direção e os presentes debateram e concluíram que é necessário construir uma proposta capaz de recuperar o que foi
consumido pela inﬂação e também dado a outras categorias e
não a nossa.
De dezembro de 2008 a setembro de 2013, enquanto a
nossa carreira teve um reajuste de apenas 5%, a inﬂação acumulada no mesmo período foi de 31% (índice ICV - Dieese).
Os dados reforçam o argumento de que precisamos colocar o
nosso bloco na rua em 2014 para exigir a valorização e o respeito para com a nossa categoria, que não pode mais acumular prejuízos. Em fevereiro ou em março, o Sindjus realizará
mais um encontro para debater os modelos de remuneração e
apontar nossa proposta.

