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ABAIXO A
TERCEIRIZAÇÃ
O

Terceirização: es
sa palavra deix
ao
Sindjus cada vez
mais preocupado
com a
situação do Judi
ciário e do MPU
. No dia
14 de agosto o Si
ndicato enviou of
ício ao
presidente em ex
ercício do CJF, Cé
sar Astor Rocha, e ao
presidente do TR
F, Jirair
Aram Megueria
n, solicitando au
diência
para discutir a
ampliação dos
cargos e
funções no Tribun
al. A proposta é
aumentar o número de
servidores, para
não utilizar terceirizad
os irregularmen
te, e ao
mesmo tempo so
lucionar a sobrec
arga de
trabalho que o TR
F enfrenta, com
o crescente aumento de
demandas judicia
is nos
últimos vinte an
os. "A terceirizaç
ão frustra a regra constit
ucional do concur
so público; ela represen
ta a destruição da
carreira dos servidor
es", afirma Robe
rto Policarpo, coordena
dor-geral do Sind
jus.

Abono não pode
ser tributado
ores
Uma boa notícia para os servid
al
por
tem
que completaram o requisito
m
ara
opt
,
para aposentadoria voluntária
erec
e
por permanecer em atividade
dia
No
beram o abono de permanência:
o contra a
26 o Sindjus entrou com açã
pensão e
União exigindo a imediata sus
Renda soa devolução do Imposto de
bre o abono.
FedeEquivocadamente, a Receita
natutem
ral entendeu que esse abono
trata
se
reza remuneratória. Mas não
ição,
pos
de remuneração: é uma recom
um
de
io
em dinheiro, pelo não exercíc
serdo
o
direito que compõe o patrimôni
uto. “Esse
vidor. Portanto, não cabe trib
tamendia
erro deve ser resolvido ime
taxada
ta
te, com a suspensão imedia
ores
vid
ser
ção e o ressarcimento aos
eral
or-g
lesados", afirma o coordenad
do Sindjus, Roberto Policarpo.

Reunião na Procuradoria Geral da República: participação ativa

PLANO DE CARREIRA

Debates mobilizam
os servidores
Mais de 800 servidores participaram ativamente das reuniões promovidas pelo Sindjus, neste mês de
agosto, para discutir o plano de carreira. Foram cinco dias de muito debates em todo o Judiciário e no MPU.
Como resultado, em cada órgão
foi formado um grupo de trabalho,
para apresentar, no dia 27, propostas e sugestões ao Sindicato. Assim
será formada uma proposta de Brasília, a ser levada à reunião da Fenajufe, nos dias 30 e 31 de agosto.
Os meses de preparação para as
palestras e debates valeram a pena,
segundo Roberto Policarpo: “Ao lado
dos servidores, estamos formando
um verdadeiro mutirão em prol de
uma carreira que garanta nossos direitos e possibilite avançar em nossas conquistas.”

Alguns pontos discutidos para melhorar as condições de trabalho foram a definição de atribuições; a escolha de critérios para ocupações de
cargos em comissão e funções comissionadas; a terceirização; soluções
para o crescente processo de informatização; o combate ao desvio de
função; e uma política salarial que
atualize os ganhos dos servidores.
Os aposentados também foram
incluídos na discussão, durante o Encontro da Maturidade, realizado no
último final de semana. Durante o
evento, com dois dias de duração, cerca de 60 pessoas conheceram as propostas do Sindjus e fizeram sugestões
para o novo plano de carreira.
Os diretores-gerais dos tribunais
marcaram presença e garantiram
apoio às ações do Sindicato.

BOLETIM SEMANAL DO SINDJUS• 27/08/2008

PESQUISA SINDJUS
2008

Primeiro ganhador
recebe

prêmio

BALANÇO SOCIAL
O Sindjus enviou na segunda-feira para a
residência dos associados o balanço social
referente às ações desenvolvidas de junho de
2007 a maio de 2008. O trabalho é o resultado de um processo que visa mensurar, divulgar e prestar contas, de forma transparente,
das ações do Sindicato. Com isso, o Sindjus
demonstra sua responsabilidade social corporativa e consolida os vínculos essenciais com
os filiados. Os sindicalizados devem estar
cientes e acompanhar os gastos e investimentos realizados. “O Sindjus investe nos servidores do Judiciário e do Ministério Público no
Distrito Federal, para que todos conservem
seus direitos e avancem em suas conquistas,
construindo um amanhã com mais qualidade
de vida e de trabalho”, afirmou o coordenador de Administração e Finanças, Cledo Oliveira. Tudo isso é feito a partir da sua contribuição, que é transformada em conquistas.
Investir no Sindjus é investir em você.

Florisvaldo (dir.)
recebe a TV do
coordenador do
Sindjus, Roberto
Policarpo

Florisvaldo Gomes Lim
a, técnico judiciário
do TSE, foi o
primeiro ganhador da
TV de LCD da promoç
ão
Pesquisa Sindjus. Florisvaldo é um
homem de sorte, porq
ue há exatos 21
dias tomou posse no
Tribunal, filiou-se ao
Sindjus, preencheu
o formulário da pesq
uisa e ganhou o prêm
io.
M ai s de 1. 58 0 sin
di ca liz ad os já re sp
on de ra m à
Pe sq ui sa ; po ré m ,
o Si nd ju s qu er sa be
r a op in iã o de
to do s, pa ra at en de
r ao s as so cia do s co
m m ai s qu al ida de e ag ili da de .
Participe! Basta pree
ncher o formulário no
site do Sindjus
(www.sindjusdf.org.br
) para concorrer aos
próximos sorteios. São mais três TVs,
sorteadas pela Loteria
Federal. O próximo será dia 30 de ag
osto. Florisvaldo acre
ditou e ganhou!

Revista Sindjus
Veja mais detalhes sobre os debates em torno do plano de
carreira na 51° edição da revista Sindjus. Leia também reportagem especial sobre o amor dos brasileiros ao país, ao lado da
enquete que, este mês, perguntou aos servidores: você é patriota? A seção Roteiro das Artes fala sobre o vanguardista e intelectual pintor Di Cavalcanti. Os amantes do esporte podem conferir também a matéria sobre corridas em Brasília.
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