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Pela equiparação salarial
com a Câmara dos Deputados
O Sindjus apresentou, durante o 8º Congrejufe, realizado de
26 a 30 de abril, em Caeté (MG),
a Carta de Brasília, uma carta aos
delegados propondo a unificação
da luta em torno da equiparação
salarial dos servidores com Judiciário e Ministério Público da União
com os servidores do Poder Legislativo, mais especificamente com
a Câmara dos Deputados.
O texto aborda a defasagem
salarial existente em relação a
carreiras análogas e chama a
atenção para a necessidade da categoria se unir em busca da equiparação salarial, tendo como referência os salários dos servidores
da Câmara dos Deputados.
“Desde o início da discussão
do último PCS Brasília defende
a equiparação salarial. Temos de
lutar pelo nosso sonho e buscar
a unidade necessária que nos dê
a força para concretizá-lo”, disse
em plenário a coordenadora do
Sindjus Ana Paula.
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O Congrejufe acontece a
cada três anos e reúne servidores de todo o país, que debatem
diversas conjunturas e definem
os planos de luta para os próxi-
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mos anos. Brasília esteve representada por 97 delegados e 38
observadores.
Confira a Carta de Brasília
em nosso site.

Sindjus vai contestar alterações no Pró-Social do TRF-1
O Sindjus já solicitou reunião com o presidente do TRF-1, Mário César Ribeiro, e acionou seus advogados
com o objetivo de trabalhar a revogação da resolução, publicada no dia 2 de maio, que promoveu alterações
no Programa de Saúde de Servidores e Magistrados, que beneficia mais de 21 mil pessoas.
A Corte Especial Administrativa atropelou o Conselho Deliberativo do Pró-Social, reformulando e aprovando proposta encaminhada em 2010 sem que a nova redação fosse discutida pelos conselheiros. Além de
outros absurdos, os cálculos foram feitos sem a ciência necessária, de modo que os valores das tabelas de
contribuição mensal ficaram altíssimos.
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Pela regulamentação
de porte de arma no Judiciário
No último dia 3, os coordenadores do Sindjus Ana Paula
Cusinato e Jailton Assis reuniram-se com o secretário-geral
do CNJ, Fábio Cesar Oliveira,
para cobrar a regulamentação
do artigo 7º da Lei 12.694/2012,
que atribui ao Judiciário e ao MP
porte de arma institucional para
uso exclusivo de servidores que

efetivamente estejam no exercício de funções de segurança.
Apesar de a lei ser considerada um avanço para a segurança
institucional, além de ser uma
demanda antiga dos servidores
da área de segurança, a demora na regulamentação causou
estranheza e vários servidores
procuraram o Sindjus para

acompanhar a questão e cobrar
a agilidade na regulamentação.
O secretário-geral informou
que a proposta de resolução
está finalizada e que o relator solicitou sua inclusão na
pauta do CNJ. A previsão de ir
a plenário é para este semestre,
sendo que pode acontecer ainda
no mês de maio.

PL reduz prazo de
remoção e reajusta CCs no MPU
Aguarda despacho do presidente da Câmara dos Deputados
na Seção de Registro e Controle de
Análise da Proposição, o PL 5491,
encaminhado pelo PGR, no dia 2 de
maio, dispondo sobre: a redução de
três para dois anos do prazo para
que os servidores possam participar de concursos de remoção; a fé
pública das carteiras funcionais do
MPU e CNMP; e o reajuste dos valores dos cargos em comissão.

Redução do prazo
O Sindjus apresentou proposta ao secretário-geral Lauro
Cardoso, em reunião que tratou
de uma série de demandas, de
se fazer um projeto de lei específico para alterar o artigo
28 da Lei 11.415/2006. Prontamente, afirmou que não via
problema no encaminhamento
e solicitou ao sindicato que formalizasse o pedido.

Reajuste para CCs
O Sindjus cobra o mesmo
empenho da administração no
que diz respeito ao reajuste do
salário dos servidores efetivos. E mais, o sindicato reivindica que o MPU adote, como
já acontece no Judiciário, a
reserva de CCs similares (CC1
a CC3) para servidores do
quadro no percentual de 80%
ao invés de 50%.

Juntos, pela
Lei da Mídia
Democrática
O Sindjus disponibiliza em seu site
informações e diversos materiais
sobre o a campanha que visa à viabilização do Projeto de Lei de Iniciativa Popular dispondo sobre uma lei
de mídia democrática. A campanha
promovida pela CUT tem dimensão nacional e precisa colher, no
mínimo, 1,3 milhões de assinaturas.
Acesse nosso site, imprima o formulário de assinaturas e faça parte
da luta pela democratização das comunicações.
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