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A cada dia mais servidores são envol-
vidos pela tentação dos empréstimos con-
signados. O número de filiados que bus-
cam orientações no setor jurídico do Sind-
jus e nos escritórios conveniados cresce
na mesma proporção. Aproximadamente
60% dos servidores públicos no DF estão
endividados, com cerca de 30% da re-
muneração comprometida.

Para atender à demanda dos filiados
preocupados com as cobranças absurdas
de bancos e financeiras, o Sindjus con-
tratou o escritório DDC Advogados, espe-
cializado em empréstimos consignados.
Do total de ações, 95% são relacionadas
a empréstimos. Em alguns casos os filia-
dos conseguiram até 40% de descontos.

Rodrigo Dornelas, advogado que pres-
ta serviço gratuito a filiados ao Sindjus,
orienta a ter cautela com as supostas
facilidades apresentadas pelas financei-
ras. “É claro que o banco que empresta
está visando lucro. Quem vai pagar a
conta é o consumidor. Nunca é demais
lembrar que a compra a vista é mais van-
tajosa”, ressalta Rodrigo.

No entanto, para os filiados que fize-

Defenda-se dos juros. O Sindjus ajuda!
ram empréstimos com consignação em fo-
lha de pagamento e estão com seus rendi-
mentos comprometidos, o advogado infor-
ma que esses contratos estão maculados
pela aplicação indevida de juro compostos.

“A contestação dessa irregularidade
pode se refletir diretamente na parcela do
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empréstimo e consequentemente no saldo
devedor. Dependendo de quantas parce-
las já foram pagas, o valor da dívida dimi-
nui consideravelmente”, explica Rodrigo.
A lei determina que as taxas dos contra-
tos sejam anuais e não mensais, como co-
bram as instituições financeiras.
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CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL
O Sindjus convoca a categoria para As-

sembléia Geral dia 13/8, às 18h, no Hotel
Nacional. Essa assembléia tem o papel de
eleger os delegados que irão participar da
reunião ampliada da Fenajufe, em Brasília,
nos dias 15 e 16 de agosto, tendo como
foco a luta pelo novo Plano de Cargos e
Salários e a votação do plano de lutas que
foi discutido na XV Plenária Nacional, em
Manaus.

A sua participação é importante, já que
há duas propostas em jogo. Uma delas é
defendida pelos Diretores e Secretários-
Gerais e a outra pelo Sindjus, que conse-
guiu que essa proposta alternativa fosse

aprovada pela Comissão Interdisciplinar.
Queremos aprimorá-la a partir da sugestão
dos servidores. Entre as mudanças que que-
remos emplacar está a melhoria dos salári-
os de técnicos e auxiliadores, por meio da
sobreposição de vencimentos.

O Sindjus defende a proposta alternati-
va como o melhor para os servidores no
momento, já que irá promover aumento real
de salários (equiparando os vencimentos
com o de outras carreiras de Estado), a ma-
nutenção de conquistas históricas (como
GAE e GAJ) e a não criação de uma gratifi-
cação a partir do desempenho (produtivi-
dade) de cada servidor. Além disso, a pro-

posta defendida pelo nosso sindicato cria
um espaço permanente de discussão sobre
carreira, abrindo caminho para que os avan-
ços discutidos com a categoria sejam viabi-
lizados em num segundo momento.

A sua participação nesta Assembléia é
importante, já que os filiados do Sindjus
irão defender na reunião ampliada os inte-
resses dos servidores do Distrito Federal,
que têm consciência de que, dentro do con-
texto atual, é preciso lutar pelos salários
numa primeira fase para, logo em seguida,
concentrar esforços nas propostas de car-
reira discutidas com a categoria, valorizan-
do assim carreira e salário.
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A Unicef e a Secretaria Especial dos Direi-
tos Humanos da Presidência da República di-
vulgaram, em julho, o primeiro Índice de Ho-
micídios na Adolescência (IHA) do Brasil. O
estudo mapeia o risco de adolescentes entre
12 e 18 anos serem assassinados nas grandes
cidades brasileiras.

Segundo a análise, os homicídios repre-
sentam 46% de todas as causas de morte de
jovens entre 12 e 18 anos. As cidades com
índices de letalidade mais elevados são Be-
lém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Ma-
ceió, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Sal-
vador, São Paulo e Vitória.

O mapa da morte da juventude
A publicação dos indicadores coincide

com o sucesso da campanha do Sindjus em
defesa da criação de conselhos tutelares em
todas as regiões administrativas do DF, fun-
cionando 24 horas. Em dois meses, o Sindi-
cato colheu mais de 30 mil assinaturas em
favor dos conselhos.

“É urgente criar políticas públicas para
afastar os jovens da rua, da droga e da violên-
cia”, interpreta Policarpo. “Se observarmos a
pesquisa da Unicef com um olhar de cidadão,
pensamos imediatamente no Conselho Tute-
lar como suporte à juventude e proteção à
criança e ao adolescente”, afirma Policarpo.

Para comemorar o sucesso da cam-panha de assinaturas e mobilizar a po-pulação para cobrar a criação de mais27 conselhos em todo o DF, com funci-onamento 24 horas, o Sindjus promo-verá uma série de eventos nesse mêsde agosto, na Candangolândia, Vicen-te Pires, Cruzeiro e São Sebastião.Os moradores receberão assistên-cia jurídica gratuita, oferecida pela Fun-dação de Assistência Judiciária (FAJ) daOAB/DF. As festas acontecerão de 22 a30 de agosto. Confira o calendário e oslocais dos eventos no nosso site:www.sindjusdf.org.br

A NOVA LEI DE ADOÇÃO
O tema infância e juventude sempre foi

uma das bandeiras de luta do Sindjus. Foi

assim com a mobilização pela criação de

mais conselhos tutelares e com a licença

para servidoras adotantes e gestantes (nos

dois casos, com resultados vitoriosos).

Com o sancionamento da nova Lei da

Adoção, no dia 3 de agosto, o Sindjus volta

a se mobilizar para que a situação de pre-

cariedade na Vara da Infância e nos conse-

lhos tutelares se inverta, com concursos

para contratação de pessoal qualificado e

políticas setoriais que reestruturem as fa-

mílias, para que a criança permaneça em

seu lar de origem. “A nova lei incentiva que

os menores fiquem com suas famílias, mas

ainda há muito a fazer”, observa Policarpo,

coordenador-geral do Sindjus.

“No DF temos apenas onze técnicos

para atender mais de 400 famílias e 167

crianças em condições de adoção. E ainda

atendemos a demanda do Entorno”, afir-

ma Walter Gomes, supervisor de Adoção

da 1ª Vara da Infância e da Juventude do DF.

O dado, segundo Policarpo, reafirma a ne-

cessidade urgente de concursos na área

psicossocial.
Para ele, a redução do tempo de per-

manência nos abrigos (no máximo dois

anos) e a desburocratização do processo

de adoção (unificando as regras em todo o

país) são dois alvos do projeto bem defini-

dos, mas que precisam de outros suportes

para funcionar. “O governo precisa com

urgência dar atenção ao déficit de servido-

res, que pode ser um obstáculo à implan-

tação da lei”, alerta Policarpo.

Veja o artigo de Policarpo com uma am-

pla análise sobre a nova lei de adoção:

www.sindjusdf.org.br

Conselhos tutelares:

é urgente sanar o
déficit de servidores

e de recursos

Dois grandes empreendimentos imo-
biliários estão chegando: o Residencial
Costa Azul e o Spetáculo Clube Residen-
cial, em Águas Claras. Em busca de oportu-
nidades e vantagens para os servidores, o
Sindjus fechou parceria com os dois em-
preendimentos.

O sindicato acredita que a qualidade de
vida reflete-se no bom desempenho do ser-
vidor no trabalho. Por isso preocupa-se em
ajudar a transformar em realidade o sonho
da casa própria.

Os servidores podem comemorar um
desconto de R$ 8 mil a R$ 10 mil na com-
pra de apartamentos, com formas de paga-
mento flexíveis. É uma ótima oportunidade
tanto para moradia quanto para investimen-
to. Águas Claras é cidade mais bem planeja-
da da América Latina, onde a valorização
dos imóveis chega a 22% ao ano.

Os complexos imobiliários possuem
jardim, área de lazer com churrasqueiras e
piscina e apartamentos com dois quartos e
suíte, além de unidades diferenciadas na
cobertura. A área reservada para o Residen-
cial Costa Azul conta com faculdades, hospi-
tais, supermercados e outras facilidades.

Veja as fotos e outras informações no
nosso site: www.sindjusdf.org.br

Imóveis: mais
descontos para
filiados Sindjus


