
7 de outubro de 2008

PARTICIPE!

Nos dias 11 e 12

tem campeonato

de vôlei de praia no

Cefis. Venha torcer!

Nesta segunda (6/10), o coordena-
dor-geral do Sindjus, Roberto Policar-
po, encaminhou uma série de reivin-
dicações dos servidores ao presiden-
te do STJ, ministro César Asfor Ro-
cha: novo Plano de Carreira, com
foco na atualização salarial; paga-
mento dos passivos; reajuste dos
auxílios alimentação e pré-escolar;
regulamentação da nova licença-
maternidade; e PL 319/07.

NOVO PLANO DE CARREIRA -- Um dos
motes da discussão do novo Plano de Car-
reira foi a necessidade de revisão salarial,
já que os vencimentos estão novamente de-
fasados se comparados com carreiras se-
melhantes. Um Analista Judiciário em iní-
cio de carreira ganha R$ 6.551,52; um
auditor fiscal do trabalho recebe R$
13.600,00; um analista do Banco Central,
R$ 12.960,77; e um perito criminal fede-
ral, R$ 12.992, 70. Essa diferença se apli-
ca também aos técnicos.

O ministro Asfor Rocha reconheceu a de-
fasagem e se prontificou a trabalhar pela
valorização da carreira: “Podem contar co-
migo nessa luta”, garantiu. Ele informou que
é necessário esperar o trabalho da comissão
interdisciplinar que discutirá o novo plano.
No entanto, na fase de negociação, prome-
teu defender o resultado desse trabalho.

PASSIVOS -- As perdas que os servidores
acumulam a cada novo mês, diante do não
pagamento dos passivos, foram abordadas
na reunião. Policarpo cobrou o pagamento
imediato dos quintos e dos juros dos
11,98%. O ministro garantiu que está em-
penhado em buscar recursos junto ao Minis-
tério do Planejamento. “O pagamento dos

passivos é um compromisso que assumi e
vou cumprir”, afirmou Asfor Rocha.

 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E PRÉ-ES-
COLAR -- O Sindjus também pediu a atu-
alização dos auxílios alimentação e pré-es-
colar da JF, TRF e CJF, que estão defasados
diante de outros órgãos do Judiciário. É pre-
ciso unificar os valores e corrigi-los periodi-
camente para assegurar o poder de compra
dos servidores. Dois requerimentos adminis-
trativos, de autoria do Sindicato, estão tra-
mitando no CJF, para equiparar esses valo-
res aos do STJ. Segundo o ministro Asfor
Rocha, essa questão esbarra no orçamento
de 2008; ele afirmou que pretende aten-
der ao pedido no orçamento de 2009.

LICENÇA-MATERNIDADE -- Policarpo ex-
plicou que tem percorrido os tribunais e ór-
gãos do MPU para avançar na implementa-
ção  da nova licença-maternidade de seis
meses, aprovada pelo Congresso. O ministro
Asfor informou que está esperando o dire-
tor-geral trazer a minuta de regulamenta-
ção do projeto para ele assinar. A expectati-
va é que isso aconteça ainda esta semana.

PL 319/07 -- Outra preocupação levada
por Roberto Policarpo à reunião foi a situa-
ção do PL 319/07, parado há um ano na
Comissão de Finanças. O coordenador-ge-
ral do Sindjus discorreu sobre do projeto e
pediu a colaboração do ministro Asfor Ro-
cha para destravá-lo.

Policarpo leva reivindicações
ao presidente do STJ
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O presidente do STJ, ministro César Asfor Rocha prometeu ao Sindjus apoio
na luta pelo novo Plano de Carreira com atualização salarial, pagamento
dos passivos e várias outras reivindicações dos servidores do Judiciário

Nesta segunda (6/10), Policarpo,
encaminhou uma série de
reivindicações dos servidores ao
presidente do STJ, ministro César
Asfor Rocha: novo Plano de Carreira,
reajuste salarial; pagamento dos
passivos; reajuste dos auxílios
alimentação e pré-escolar; Também
participou da reunião, Luis César,
presidente da ASSTJ.
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Domingo é dia de festa? É, sim senhor!
Tem palhaço? Tem, sim senhor! Tem
brincadeiras? Tem, sim senhor! Tem
cachorro-quente? Tem, sim senhor! Tem
tudo isso e muito mais no clube Cefis,
onde o Sindjus oferecerá um domingo
gostoso para pais e filhos, em
comemoração do Dia da Criança.

Das 9h às 17h os pequenos poderão se
divertir com o pula-pula, cama elástica,
piscina de bolinhas e a apresentação de
palhaços. Para completar a festa o
Sindicato também oferece algodão doce,
cachorro-quente, maçã do amor,
refrigerante e pipoca. Entre no nosso site
(www.sindjusdf.org.br), imprima seu
convite e divirta-se.

As discussões para definir propostas para o
novo Plano de Carreira estão caminhando
positivamente. O Sindjus promove, este mês,
oficinas ministradas pelo professor Angelino
Rabelo dos Santos, consultor e especialista em
gestão estratégica de pessoas. A primeira será
realizada no STF, na próxima sexta-feira (10), a
partir das 9h, na sala de treinamento.

A primeira oficina será direcionada aos
analistas dos tribunais superiores, regionais e do
MPF. A seguir, haverá uma para os técnicos
desses mesmos órgãos; outra para analistas dos
tribunais de primeira instância e MPDFT; e outra
para os técnicos desses órgãos.

O Sindjus promoveu reuniões sobre esse tema
em todos os tribunais e no MPU, durante todo o
mês de agosto. “Temos pouco tempo para
finalizar nosso Plano de Carreira; precisamos da
colaboração de todos, para sairmos vitoriosos
mais uma vez”, afirmou o coordenador-geral do
Sindjus, Roberto Policarpo.

Com 29,39% dos votos, a banda Skank foi a
escolhida para comandar a festa de final de ano
do Sindjus. Mas a vitória foi por pouco, disputada
com Capital Inicial, que ficou com 26,29% das pre-
ferências, Biquíni Cavadão, com 22,23%, e Danie-
la Mercury, com 21,98% dos votos.

O show Estandarte, do Skank, virá pela primeira
vez a Brasília. Você, filiado, terá a oportunidade
de curtir esse momento especial. Com mais de
quinze anos de sucesso, o Skank se destaca como
uma das principais bandas no cenário da música
pop nacional.

PLANO DE CARREIRA

Oficinas enriquecem
as discussões

Dia das Crianças é no Cefis

SKANK VAI ANIMAR A FESTA
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* ATENÇÃO!

A apresentação

do convite é

imprescindível


