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No dia 25, no Carpe Diem do
Casa Park, os delegados sindicais
eleitos tomaram posse em um
evento que marcou o lançamento
oficial da campanha da escolha da
nova marca do sindicato que está
a serviço da Justiça e da Felicidade.
Os delegados foram os primeiros a votar em uma das três
opções daquela que será a nova
logo do Sindjus. “Essa marca será
escolhida a partir do voto da nossa categoria e também da sociedade, pois nossa luta profundamente está inserida no contexto
social”, destacou o coordenador

Cledo Vieira.
Além da entrega dos certificados aos novos integrantes do
Conselho, a noite contou com uma
homenagem feita pelas coordenadoras Sheila Tinoco e Ana Paula Cusinato aos delegados falecidos, agraciando-os com o título
de “delegado(a) de honra”; e com
uma fala do deputado Policarpo,
que marcou presença. Confira as
fotos de tudo o que rolou em nosso site.
Vote por meio do site do Sindjus ou em um dos totens que percorrem os locais de trabalho.

Sindjus pressiona Carmem Lúcia
Dando continuidade às conver-

sas realizadas com presidentes
dos tribunais superiores e do

TJDFT, o sindicato, no dia 9 de

abril, foi ao encontro da presidenta do TSE, Carmem Lúcia, levando

reivindicações que dizem respeito
não só aos servidores da casa,
mas a toda categoria.

Reenquadramento - Os coordenadores explicaram, com detalhes, a proposta do sindicato, que mantém os padrões anteriores à Lei 12.774/12, comparando-a com a defendida pelos SGPs. A ministra se comprometeu a estudar a proposta, que foi enviada pelo Sindjus ao tribunal no mês de janeiro.
Passivos - Diante da cobrança pelos passivos, a ministra afirmou que pleiteia
junto ao TCU a base de cálculo para fazer esse pagamento de forma correta.
Afirmou entender que se trata de um direito dos servidores e que quer
resolver essa questão.
Auxílios - O sindicato cobrou o fim do congelamento dos auxílios alimentação e pré-escolar, enfatizando a desvalorização salarial dos servidores. Aproveitando que a ministra participou das discussões pela GAJ
100%, disseram que o Judiciário está em débito com os servidores.
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Campanha pela nova marca é
lançada durante posse de delegados

Sindjus discute com presidente do
TJDFT pauta dos servidores
Depois de visitar vários locais
de trabalho desde o final de março, o Sindjus se reúne, nesta sexta-feira (12), com o presidente do
TJDFT, Dacio Vieira, para defender
as reivindicações dos servidores.
É a primeira audiência do Sindjus com o presidente que tomou
posse no dia 25 de março, data em
que também aconteceu a primeira reunião do sindicato com servidores para compor essa pauta.
Para a coordenadora Sheila Tinoco a audiência com o presidente representa o começo de uma
negociação em torno de pontos

levantados pelos servidores, como
a adoção de um reenquadramento justo, o reajuste dos auxílios
alimentação e pré-escolar, a construção de uma política salarial
permanente.
Além de demandas gerais, como
o empenho do presidente em
questões macro que dizem respeito
à valorização da categoria, o sindicato vai abordar pontos específicos,
tais como, os processos de revitalização dos fóruns antigos, a falta de estacionamento, o reforço do quadro,
o combate às situações de insalubridade, a melhoria do plano de saúde,

PRESSÃO NO CONGRESSO

PEC 214/2012

Dispõe sobre a regulamentação dos planos de saúde de autogestão. Sua aprovação vai possibilitar melhorias nos planos de saúde que têm deixado muito a desejar nos tribunais e no Ministério Público. O Sindjus já pediu audiência com o
relator na Comissão de Constituição, de Justiça e Cidadania da Câmara, deputado
Ricardo Berzoini.
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com a participação do Sindjus no
Conselho do Pró-Saúde.

CARTA DE
CONVÊNIOS

PLs 3806 e 3807/12

Trata da concessão de anistia aos servidores do STJ e TST que participaram de
greve no período de 1º/1/2009 a 31/12/ 2011 e tiveram seus pontos cortados. O
Sindjus vai procurar a deputada Gorete Pereira, que apresentou substitutivo a
favor da anistia, para que a matéria seja colocada em votação o quanto antes na
CTASP. Segundo o texto, em até trinta dias após a publicação da lei, o servidor que
sofreu corte remuneratório deverá ter restituída a remuneração descontada, com
os reflexos financeiros retroativos.

STM rebate imprensa
No dia 8, os coordenadores Beto Sampaio, Ana Paula
Cusinato e Cledo Vieira, acompanhados do delegado sindical
Epitácio Florentino foram ao STM
conversar com o presidente, General Cerqueira Filho, sobre sua
declaração, veiculada em vários
veículos de imprensa na semana
passada, culpando os salários dos
servidores do Judiciário pelo alto
custo do tribunal.
Os coordenadores, munidos de

dados, demonstraram ao presidente que a remuneração dos
servidores do Judiciário está bem
menor que a de servidores de
várias carreiras do Executivo e do
Legislativo, com atribuições e responsabilidades semelhantes. O
presidente afirmou que sua fala
na imprensa foi publicada fora
de contexto e que defende sim
a valorização salarial dos servidores. O Sindjus espera que esse
discurso se dê na prática.

Educação. Saúde. Alimentação.
Beleza. Lazer. No Sindjus, você
encontra condições especiais e
vantagens para ter acesso a todos esses itens que fazem parte
da nossa carta de convênios.
Acesse “convênios” no menu
lateral do nosso site e conheça
o que essas parcerias oferecem
a você e aos seus dependentes
em matéria de qualidade de
vida, conforto e bem-estar.
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