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Os delegados que participaram da reu-
nião ampliada da Fenajufe, em Brasília,
aprovaram nesse domingo (dia 16) uma
resolução que tem como objetivo a luta de
toda a categoria para garantir a imediata
revisão salarial e a continuidade do debate
relacionado ao Plano de Carreira dos servi-
dores do Judiciário Federal. O texto, apre-
sentado pelo coordenador da Fenajufe Ra-
miro López e defendido pelo coordenador-
geral do Sindjus, Roberto Policarpo e de-
mais coordenadores da Fenajufe, Zé Oliveira
e Marcos Santos, foi provado por 82 votos.

A resolução aprovada rejeita a proposta
dos diretores-gerais dos tribunais superio-
res, especialmente a Gratificação de De-
sempenho; defende a paridade entre os
servidores ativos e aposentados; e reivindi-
ca a diminuição da diferença salarial entre
os cargos de auxiliares, técnicos e analistas
judiciários, com base na tabela de venci-
mentos da proposta do GT de Carreira da
Fenajufe, aprovada na XV Plenária Nacional,
em Manaus. Ao aprovar essa resolução, a
Fenajufe e os sindicatos de base terão que
lutar, ainda, pela manutenção da Gratifica-
ção de Atividade de Segurança (GAS) e da
Gratificação de Atividade Externa (GAE),
mesmo se a Gratificação de Representativi-
dade (GR) for aprovada.

“Precisamos unificar toda a categoria
para a luta em defesa da revisão salarial e
continuar, na sequência, os trabalhos para
garantir um Plano de Carreira que atenda
aos reais interesses da categoria. Lutar pela
imediata revisão salarial não nos impede de
continuar construindo o nosso plano, a par-
tir de um debate aprofundado entre a Fena-
jufe, os sindicatos e os servidores”, ressal-
tou o coordenador-geral do Sindjus, Roberto
Policarpo. Segundo ele, a categoria deve
continuar lutando contra o assédio moral,
pela redução da jornada de trabalho e con-
tra a terceirização, de forma unificada e
cotidianamente, em seus locais de trabalho.

Servidores lutam por revisão salarial
e ampliam debate sobre carreira

Garantir a revisão salarial e a conti-
nuidade do debate sobre a carreira.
Rechaçar a proposta dos diretores-
gerais, em especial a Gratificação de
Desempenho, pois vincula a avaliação
ao salário e quebra a paridade entre
ativos e aposentados.
Defender a paridade.
Diminuir a diferença salarial entre os car-
gos de auxiliar, técnico e analista, tendo
como parâmetro a tabela da Fenajufe.
Priorizar o incremento do vencimento
básico em relação a gratificações.
Manter o pagamento da GAS e da
GAE, inclusive cumulativamente com a
GR, se a mesma for criada.
Questionar o aumento dos CJs.
Defender a composição paritária do Con-
selho Consultivo, explicitar atribuições
que garantam a elaboração de propostas

para qualificar a carreira e garantir,
na lei, prazo para sua implantação.
Reenquadrar os auxiliares judiciários.
Criar os cargos de Oficial de Justiça,
Agente de Segurança e Inspetor de
Segurança.
Rejeitar quaisquer propostas que
tragam perda de direitos.
Convocar nova reunião ampliada,
imediatamente após o posicionamento
dos tribunais sobre o projeto, bem
como envio imediato do mesmo ao
Congresso Nacional.
Independentemente do encaminhamen-
to de projeto salarial, que os sindicatos
divulguem e aprofundem o debate na
base sobre a proposta de carreira da
Fenajufe; e que, no Congresso Nacio-
nal de Fortaleza, atualize-se o debate
e a proposta de Plano de Carreira.
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O Sindjus começou a distribuir na sexta,

dia 14, os requerimentos aos tribunais para

dispensar temporariamente as servidoras grá-

vidas, em razão da ameaça de gripe suína.

Para proteger os servidores e visitantes, o re-

querimento solicita também que todos os ór-

gãos do Judiciário e MPU adotem as medidas

do Protocolo de Manejo Clínico e Vigilância

Epidemiológica da Influenza, editado e atuali-

zado pelo Ministério da Saúde.

As medidas são: a disponibilizar álcool

em gel para assepsia das mãos nas entradas

dos edifícios; oferecer máscaras de proteção

individual; e capacitar servidores para cum-

prir os procedimentos de biossegurança. No

GRIPE SUÍNA

Sindjus solicita aos tribunais

mais proteção para servidores
texto, o Sindjus aponta também os princi-

pais grupos de risco, mais vulneráveis a com-

plicações por consequência da gripe A.

Para Policarpo, coordenador-geral do

Sindjus, os órgãos do DF devem seguir o exem-

plo do TJRJ e alguns tribunais do Rio Grande

do Sul e Santa Catarina, que dispensaram

gestantes por quinze dias: “Estamos preo-

cupados com essa gripe e afastar as servido-

ras grávidas, neste momento, é uma medida

de proteção à vida. O período de afastamen-

to poderá ser considerado como falta abona-

da por decisão administrativa, sem prejuízo

para as trabalhadoras e sem onerar o fun-

cionamento da instituição”, afirmou.
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Os colaboradores da campanha em de-
fesa da criação de conselhos tutelares em
todas as regiões administrativas do DF co-
meçaram a receber, desde o dia 13, cartas
de agradecimento pela adesão ao movi-
mento do Sindjus. Na carta, o coordenador-
geral  Policarpo convida para a mobilização
em favor da criação de conselhos nas cida-
des que não contam com esses centros.

Além da parte destinada à conscien-
tização, as atividades incluem, entre ou-
tras ações, show musical, rodas de ca-

poeira, pula-pula, palhaços e contado-
res de histórias, com o propósito de for-
talecer a corrente social em prol da
aprovação imediata dessa matéria.
“Muita gente aderiu a essa luta, inclu-
sive a Fundação de Assistência Judiciá-
ria da OAB/DF, que estará presente nos
eventos para tirar dúvidas da comuni-
dade sobre os direitos das crianças e
dos adolescentes”, explica Policarpo.

Acompanhe o calendário de ativida-
des (todas a partir de 9h):

OAB se uniu ao Sindjus nas ações sociais e culturais que começam sábado, na Candangolândia

MOBILIZAÇÃO PELAS NOSSAS CRIANÇAS
CONSELHOS TUTELARES

BOLETIM SEMANAL DO SINDJUS  • 17/8/2009

A valorização serviço público foi um
dos principais temas discutidos no 10º Con-
gresso Nacional da CUT, em São Paulo,
segundo o coordenador-geral do Sindjus,
Policarpo. “Isso mostra o quanto a CUT
está atenta à necessidade de defender os
servidores e o seu papel estratégico para
o país”, avaliou Policarpo.

A dirigente da CUT, Lúcia Reis, afirmou
que a Campanha de Valorização do Servi-
dor Público visa contribuir para o resgate
da imagem do servidor junto à sociedade,
conquistando o apoio da opinião pública e
criando um ambiente favorável para a ne-
gociação de reivindicações da categoria.
“Precisamos desfazer aquela imagem ruim
do serviço público que foi montada para
alimentar a privatização. Assim, será mais
fácil recuperar o achatamento salarial da
categoria”, disse Lúcia.

Outros pontos importantes do 10º
CONCUT, de acordo com Policarpo, foram
o protocolo assinado entre CUT e Minis-
tério do Meio Ambiente para que sindica-
tos possam analisar e cobrar políticas am-
bientais saudáveis e seguras nas empre-
sas públicas e privadas; o lançamento da
cartilha da Conferência Nacional de Co-
municação (Confecom), marcada para os
dias 1º, 2 e 3 de dezembro; e a parceria
da CUT com Organização Internacional do
Trabalho (OIT) para a erradicação do tra-
balho infantil.

CUT defende o
servidor público

Está difícil de sair a primeira reunião da comissão especial da Câmara dos Deputados
criada para analisar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 270, que concede paridade e
benefícios integrais para servidores aposentados por invalidez. O encontro estava marcado para
a última quarta, dia 12, mas foi cancelado pela segunda vez. A PEC já recebeu seis propostas de
emenda, mas, se o ritmo de trabalho da comissão continuar assim, nada disso vai adiantar.

“Os servidores precisam se mobilizar e pressionar o Congresso exigindo a aprovação ime-
diata da PEC 270. Ela resgata o direito aos proventos integrais com paridade. É preciso aprovar
essa emenda e iniciar uma campanha didática, porque as mudanças nas regras e a falta de
informação deixam os aposentados desorientados sobre os seus direitos”, afirmou Policarpo,
coordenador-geral do Sindjus.

PEC da aposentadoria não anda

Candangolândia - 22/8, sábado - Praça dos Esta-dos (entrada sul da cidade, ao lado do posto da PM)Vicente Pires - 23/8, domingo - Estacionamento emfrente à Paróquia Nossa Senhora das Vitórias – A/E 01)Cruzeiro - 29/8, sábado - Praça dos skatistas(ao lado do Terraço Shopping)São Sebastião - 30/8, domingo - Estacionamentoem frente ao restaurante comunitário e Tribunal deJustiça (Centro de Múltiplas Atividades, lote 2)Guará - 12/9, domingo - Estacionamento do Centrode Convivência do Idoso, ao lado do CAVE, Guará II


