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Governo ameaça
estabilidade dos servidores
e entidades reagem

C

om uma proposta enviada ao Congresso na
última quinta-feira (12/7), o governo federal
pretende mudar a forma de contratação de
funcionários em nove setores da administração
pública (entre eles, saúde, comunicação e previdência complementar), aplicando regras do setor
privado. A proposta, que autoriza a criação de
fundações estatais que poderão admitir pela CLT
(Consolidação das Leis do Trabalho), ameaça um
dos principais alicerces do emprego público – a
estabilidade.
Mas não é só isso. A proposta vem acompanhada de outra mudança: a implantação de um
sistema de avaliação de metas de desempenho
e qualidade de atendimento. Enquanto os celetistas poderão ser demitidos, os estatutários com
desempenho abaixo das expectativas perderiam
em gratificações ligadas à produção ou não seriam

promovidos. O governo usa da justificativa de que a mudança vai agilizar
a administração e premiará bons servidores. Resta saber o que é um bom servidor
para o governo. Será aquele que não faz greve?
Mesmo entrando no Congresso agora, a
proposta já desperta grande polêmica. O Conselho
Nacional de Saúde se manifestou contrário ao projeto, diversas entidades já ameaçam entrar com
uma ação de inconstitucionalidade contra a proposta no STF (Supremo Tribunal Federal) e a CUT já
divulgou nota pública contrária ao projeto.
Segundo a Central, a proposta é no mínimo
polêmica e necessita de um debate aprofundado
que envolva o conjunto da sociedade. Assim como
manifestado pela CUT, o Sindjus considera que
as áreas de saúde, educação, assistência social e
cultura devem ser vistas, conforme nossa Consti-

Audiência na PGR está mais
próxima da viabilização

A

tão requerida audiência na PGR parece estar mais
próxima de se viabilizar. Depois de uma recondução
recheada de polêmica, o Procurador-Geral da República,
Antônio Fernando, respondeu, na última sexta-feira (13/7), ao
pedido de audiência feito pelo Sindjus para discutir a regulamentação do PCS da categoria (Lei 11.415/06). Segundo
o documento assinado por Antônio Fernando, o mesmo
não poderá atender o sindicato, posto que, desde a última
segunda-feira (16/7), está em seu período de férias.
No entanto, Antônio Fernando solicitou que nos reportássemos ao Secretário-Geral da PGR, Carlos Frederico, no intuito de que iniciemos o quanto antes às discussões sobre a regulamentação do PCS. Sendo assim,
o Sindjus já enviou um ofício dirigido ao Senhor Carlos
Frederico requerendo uma audiência para discutir, em
especial, a questão do Adicional de Qualificação (AQ)
e da Gratificação de Atividade de Segurança (GAS),
dois pontos que tem perturbado o sono de muitos
servidores, segundo o resultado da pesquisa feito
pelo Sindjus, durante o mês de junho, em sua
página eletrônica.

tuição Federal, como direitos universais e inalienáveis, sendo sua garantia um dever do Estado.
Para o nosso Sindicato, essa proposta é mais
uma das ações do governo federal buscando
mudar as regras para o funcionalismo público
(vide as acaloradas e recentes discussões sobre o
PLP 01 e as greves no serviço público). O Sindjus
ficará de olho na tramitação dessa proposta no
Congresso e combaterá essa privatização disfarçada do serviço público em conjunto com outras
entidades, como a CUT.

Sindjus acompanha de
perto tramitação do PL 319

O

nosso sindicato tem acompanhado de perto a
tramitação do PL 319/2007. O coordenadorgeral do Sindjus, Roberto Policarpo, tem conversado conversas freqüentes com o relator do projeto na
Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público
(CTASP), deputado Rodrigo Maia (DEM/RJ).
De acordo com Policarpo, o deputado ainda não
concluiu seu relatório, mas está próximo de fazê-lo. O
PL 319 visa alterar os dispositivos da Lei nº 11.416/06.
O texto prevê o retorno de alguns itens vetados pelo
executivo, como o adicional de qualificação, em 5%,
aos servidores técnicos judiciários com graduação
de nível superior e visa corrigir, por meio de emendas,
algumas falhas na regulamentação do PCS, como a
questão da redistribuição, um dos itens de interesse
dos servidores que pretendem mudar de tribunal.
Após a apreciação pela Comissão de Trabalho, o
PL 319/2007 seguirá para Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle, em seguida, para
Comissão de Constituição Justiça e Cidadania (CCJ),
da Câmara Federal. O projeto tramita em caráter conclusivo, ou seja, não segue para votação em plenário.
Após percorrer todo o processo designado, o Projeto
seguirá para o Senado da República, onde também
será analisado.
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Muito sabor e diversão no final de semana do Cefis

D

epois da reforma, o nosso clube de campo está de dar água
na boca. O Cefis está mais
confortável, prazeroso e saboroso.
No restaurante, sábado tem feijoada
à brasileira e um lagarto ao molho
com um tempero especial: um pagode de primeira. Isso mesmo, música
ao vivo e de qualidade para você, sua
família e seus amigos viverem um dia
com muito balanço e batucada.
Agora, se você optar pelo domingo, prepare o coração. Porque domingo tem galinha caipira, costelinha de
porco e moda de viola numa mistura
que, sem dúvida alguma, vai mexer
com você. E tem Chalana, Menino da
Porteira e muitos outros sucessos que
vão transformar seu dia em um legítimo domingo no campo. Um clima
ideal para relaxar, divertir-se e curtir
as coisas simples da vida.

E você, filiado, ainda pode
acessar o nosso site (www.sindjusdf.org.br) e ganhar 50% de desconto no seu almoço. Você entra
em nossa página, clica no banner
principal, digita seu CPF, escolhe
o dia em que você quer ganhar o
desconto e pronto. É só colocar
a rede no porta-malas do carro
e partir para um final de semana
com muito sabor e diversão.
Mais do que os atrativos da
comida e da música, o seu final de
semana no Cefis está recheado de
atrações. Além de um bate-bola no
campinho, da disputa nas mesas de
sinuca e da recreação nas piscinas,
você pode se divertir com peteca,
dama, xadrez e outros jogos que
contribuem para a satisfação e
integração dos apaixonados por
final de semana.

A música do violeiro Wellington Assis (direita) acompanhado
pelo violão de Fabinho anima o domingo no Cefis.

Abertas as inscrições do 7º
Campeonato de Futebol Soçaite

E

m clima de Jogos Pan-americanos, o Sindjus declara abertas as inscrições para o 7º Campeonato
de Futebol Soçaite. Mais do que diversão, inscreva-se e venha confraternizar com outros associados,
fortalecendo os laços de amizade e a nossa categoria.
O campeonato começa no dia 18 de agosto (sábado) e as inscrições podem ser feitas até o dia 08 de
agosto de 2007, por meio do nosso site (www.sindjusdf.org.br). A ficha de inscrição, a ser preenchida no
nome do responsável pela equipe, conta com o nome
do time, do técnico, a cor do uniforme, a relação de
jogadores e seus respectivos órgãos e telefones.
Atenção às regras: Podem participar as equipes
(com 15 atletas inscritos) compostas por no mínimo
9 filiados, 2 dependentes e 2 prestadores de serviços
dos órgãos do poder Judiciário e MPU e 2 convidados
(somente para serem goleiros).

Sindjus e Sesc
firmam convênio

N

o dia 29 de junho de 2007, o convênio entre
o Sindjus e o Sesc foi oficializado, permitindo que os filiados do sindicato tenham
acesso a uma série de atividades nas áreas de
Educação, Saúde, Lazer e Cultura.
Quem ainda não se cadastrou na listagem
de interessados pelo convênio ainda podem se
cadastrar em nosso site (www.sindjusdf.org.br).
Para os que já se cadastraram, atenção: Depois de
ligar para você e confirmar seu interesse, o Sindjus
envia até você a ficha de inscrição, a relação de
documentos necessários e uma autorização de
débito em folha de pagamento, no valor de 15
reais (valor esse referente à mensalidade cobrada
pelo Sesc).
Para você desfrutar dos serviços e das atividades oferecidas pelo Sesc, é importante que essa
documentação seja encaminhada o mais rápido
possível. Como cortesia e estímulo ao sucesso da
parceria, o Sindjus está oferecendo gratuitamente
o valor da confecção das carteirinhas de conveniado (5 reais) para os seus filiados.
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