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SINDJUS COMBATE TRANSTORNOS

EM OBRA NO FÓRUM DE PLANALTINA
Desde que o Sindjus interveio na
situação da obra do Fórum de Planaltina chegando a firmar, no início de
abril, um acordo com a administração
para evitar danos à saúde e à segurança dos servidores, o sindicato tem
sido acionado quase que diariamente
para combater uma série de transtornos que têm como fundo o quebraquebra com doses insuportáveis de
barulho e poeira. As reclamações são
colhidas e apuradas pelos coordenadores e encaminhadas diretamente à
Secretária-Geral do TJDFT.
A coordenadora Sheila Tinoco, que
tem feito visitas frequentes ao Fórum
para fiscalizar as obras e acompanhar
as denúncias dos servidores, comprovou que permanece a situação de insalubridade do subsolo. O número de
servidores que têm procurado o Serviço Médico, que também está funcionando no subsolo, aumenta dia após
dia. Para agravar a situação, o médico
do Fórum adoeceu e os servidores precisam procurar atendimento fora.
Em razão da gravidade da situação,
o Sindjus, no dia 27, protocolou requerimento administrativo (veja no site)
na Secretaria-Geral do TJDFT pedindo
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a retirada dos servidores do subsolo.
“Relatamos a situação dramática enfrentada pelos servidores que têm
trabalho em um ambiente nada
saudável, repleto de ácaros, poeira,
barulho, materiais e ferramentas de
construção. Os servidores precisam
ser transferidos do subsolo em caráter
de urgência urgentíssima”, informou
Sheila, que garantiu que o sindicato
vai continuar fiscalizando a obra e
pressionando a administração até
que os servidores tenham condições
dignas de trabalho.

REENQUADRAMENTO COM MAIS DOIS PADRÕES
Os servidores do
M i n i s t é r i o Pú b l i c o
realizaram ato público pelo reenquadramento com mais dois
padrões na Procuradoria-Geral da República
na tarde do dia 20 e pretendem intensificar essa luta
mais que justa.
Enquanto acontecia a manifestação dos servidores na PGR, o
Plenário do CNMP julgava improcedentes os embargos declaratórios
em que o secretário-geral questio-

nava a decisão, consolidando, assim,
a conquista dos servidores do CNMP
na via administrativa.
Durante o ato, os ser vidores
demonstraram disposição de luta
por justiça, que neste momento é estender o reenquadramento com mais
dois padrões para todo o MPU e, para
viabilizar essa conquista, os colegas
presentes no ato entendem que a
mobilização precisa ser ampliada até
agosto, quando teremos a mudança
do procurador-geral da República.
O ato, coordenado pelo Sindjus,
contou com o apoio da ASMPF.

Plenário do CNMP
consolida reenquadramento
com mais dois padrões
Na última quinta-feira (20), o
Plenário do Conselho Nacional do
Ministério Público negou provimento
aos embargos de declaração apresentados pelo secretário-geral no Procedimento de Controle Administrativo nº
423/2013-52, dos servidores do CNMP,
que fez o reenquadramento dos
servidores do CNMP com mais dois
padrões, mantendo nominalmente
todos os servidores daquele órgão no
mesmo padrão em que estavam antes
da implantação da Lei 12.773/2012.
Assim, está consolidada administrativamente a vitória dos servidores
do CNMP pelo reenquadramento justo, fortalecendo a luta dos servidores
do MPU e do Judiciário.
Os embargos apresentados questionavam sobre o impacto orçamentário gerado pela decisão, mas o
Plenário entendeu que o impacto é
mínimo, facilmente absorvido pelo
próprio orçamento do Conselho.
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Filiado à CUT/FENAJUFE

SAÚDE EM FOCO

D

urante toda a tarde da última
sexta-feira (21), delegados sindicais reuniram-se para debater
os planos de saúde de autogestão dos
tribunais e do Ministério Público, tema
que afeta diretamente a vida dos servidores e neste ano tem dado muita
dor de cabeça em alguns órgãos.
Para dar início à discussão, o filiado
e diretor Executivo do Plan-Assiste do
MPDFT Herbert Dutra apresentou um
panorama da situação dos planos de
saúde de autogestão, as principais
preocupações para a garantia da longevidade e ressaltou a importância e
a alegria de saber que o sindicato está
pautando de forma organizada o tema.
Em seguida, o coordenador Jailton
Assis fez uma apresentação sobre
como funcionam os planos de saúde
de autogestão e afirmou que “os servidores devem defender o plano de autogestão, que não visa lucro, organizase de forma a facilitar a participação
dos beneficiários na gestão do plano e
possui a possibilidade de alteração de
regulamentos para atender às necessidades dos beneficiários”. Jailton destacou que é fundamental fazer uma
radiografia de cada plano de saúde
para conferir se os recursos estão sendo utilizados de maneira correta e se
as características da autogestão estão
garantidas em sua plenitude.
A partir das explanações, os delega-

dos abriram um produtivo debate, com
destaque para a crítica de que os planos de saúde não têm hoje abertura
para a participação dos servidores na
gestão e que não há a transparência
necessária. Além disso, vários delegados destacaram que as experiências
positivas do plano de saúde de um
órgão deve ser utilizado como precedente para avançar em todos.
Ao final da reunião, ficaram acertadas as seguintes estratégias de atuação sindical para os planos de saúde:
- O Sindjus deverá solicitar participação nos conselhos deliberativos de
cada plano de saúde dos tribunais e do
MPU em que ainda não tem assento.
- O Sindjus denunciará qualquer
tratamento diferenciado, por parte
das gestões dos planos de saúde, entre
magistrados/membros e servidores.
- Sempre que necessário, solicitar a
realização de cálculo atuarial independente às administrações dos órgãos.
- Realizar debates sobre planos de
saúde nos tribunais e ramos do MPU.
- Promover no segundo semestre
deste ano seminário específico sobre
planos de saúde aberto para todos os
filiados do Sindjus.
- Promover no segundo semestre
deste ano seminário sobre saúde do
trabalhador aberto para todos os filiados do Sindjus.
Os delegados criaram uma comissão

Democratização da Comunicação:
Pauta prioritária para os servidores públicos
Em todos os momentos de mobilização por reajustes salariais que os
servidores do Judiciário e do Ministério
Público da União enfrentaram, foram
atacados pela mídia nacional e local,
com manipulação de informações e
com a desqualificação de nossas atividades e de nossa dedicação.
É por isso que o Sindjus entende que,
dentre as diversas pautas em debate
no País neste momento, todas impor-

tantes, devemos eleger como prioridade de nossa categoria e colaborar
na prática com a democratização da
comunicação.
O Sindjus irá aderir, a partir da próxima semana, à mobilização pela coleta
de assinaturas no abaixo-assinado pela
democratização da comunicação no
Brasil, promovido pelo Fórum Nacional
de Democratização da Comunicação,
em todos os locais de trabalho.

para ajudar a diretoria do Sindjus na
organização desses dois seminários, formada pela direção do sindicato e pelos
delegados Adalberto Silveira (TST), André de Sousa (TRF), Arlete Ribeiro (TST),
Cícero Soares (TJDFT), Deozira Ribeiro
(Aposentada), Francisco Vaz (STJ) e Laércio dos Reis (MPF-PGR).

Saúde do trabalhador
A coordenadora Sheila Tinoco lembrou que se pretendia também iniciar
o debate sobre saúde do trabalhador
na reunião, mas que realmente o
tema planos de saúde precisa neste
momento de tempo e atenção especial do Sindjus. Sheila falou sobre
o leque de violências no trabalho
que comprometem diretamente a
saúde dos servidores e chamou a atenção para a necessidade de se fazer
o enfrentamento ao assédio moral
praticado em todos os órgãos. “Não
há como falar em saúde do trabalhador sem discutir a necessidade de
um ambiente de trabalho saudável.
O adoecimento de servidores vítimas
de LER/DORT, por exemplo, ou de
assédio moral precisa ser encarado
com a devida seriedade. Precisamos
cobrar das autoridades dos tribunais
e do MPU o direito a um ambiente de
trabalho digno, saudável, seguro”, explicou Sheila.

Convênios Sindjus:
Condições imperdíveis
para você financiar
o tão sonhado imóvel

O convênio entre Sindjus e
Caixa Econômica Federal anuncia
uma vantajosa novidade para os
nossos filiados. Essa parceria vai
permitir que você realize o sonho
da casa própria com juros menores e em até 25 anos.
A taxa de juros nominal para
o servidor do Judiciário e do MPU
filiado ao Sindjus que quer financiar 100% de um imóvel caiu para
7,4% ao ano (até 30% da renda,
de acordo com a capacidade de
pagamento do servidor).
Para mais informações, entre
em contato com Cristiane Lacerda
ou Samuel Bandeira pelo telefone
3212-2600.
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