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Sindjus envia sugestões para a
regulamentação do PCS do MPU
Sindjus enviou, no dia 23 de fevereiro, o ofício nº 52/2007 para
o secretário-geral do Ministério Público Federal e presidente
da Comissão Interdisciplinar para regulamentação da Lei nº
11.415/2006, Carlos Frederico Santos, contendo sugestões, que
atendem às disposições da Constituição Federal e dos servidores,
para serem inclusas na proposta final de regulamentação do PCS da categoria.
Os temas foram divididos em ocupação das funções de confiança e
dos cargos em comissão; adicional de qualificação; gratificação de perícia;

O

Depois da aprovação do PCS, qual deve
ser a próxima luta do Sindjus?

Sindicato se reúne com
presidente eleito do TST
s diretores do Sindjus Roberto
Policarpo, Cledo Oliveira e Newton
Brum, participaram hoje pela manhã (23/2), de uma reunião com o
presidente eleito do TST, Rider Nogueira de Brito, para discutir diversos assuntos
de interesse dos servidores. Vale destacar que
foi a primeira reunião do Sindjus com Rider de
Britto, que foi eleito presidente do TST para o
biênio 2007-2009. A eleição aconteceu no dia 8
de fevereiro e foi motivado pela aposentadoria
do atual presidente, ministro Ronaldo Leal.
Embora, Rider de Brito só tome posse no
dia 2 de março, às 18h, ele está respondendo,
cumulativamente, pela presidência e vice-presidência do TST, e também pela CorregedoriaGeral da Justiça do Trabalho, aumentando
assim a importância dessa reunião.
Entre os assuntos tratados, está o plano de
saúde dos servidores e o reenquadramento do
art.22, já que o TST pagou o principal, mas, o
sindicato reivindica o pagamento dos juros e da
correção monetária. Tratou-se, ainda, sobre o
orçamento necessário ao reequadramento dos
servidores dos Tribunais Regionais.
Foi discutido ainda a criação de cargos
do TST que está tramitando no Senado. O
presidente comunicou aos representantes do
Sindjus que já falou com o presidente da CCJ e
com o relator, senador Aloísio Mercadante, que
prometeram agilidade na aprovação. O sindicato também deixou claro que está em contato
com os parlamentares para que esse projeto
seja aprovado o mais rápido possível.

O

gratificação de projeto; gratificação de atividade de segurança; vedação
ao exercício de advocacia e consultoria técnica e programa permanente de
capacitação, com as respectivas justificativas.
Ainda no documento, o Sindjus exige, como política fundamental, que
os ramos do Ministério Público garantam a cada servidor a possibilidade de
participação em, no mínimo, um curso de caráter gerencial por ano, para que
o acesso às Funções de Confiança e aos Cargos em Comissão se torne mais
democrático.

E

ssa questão, que pode parecer simples
em um primeiro momento, esconde
grande complexidade. Diferente do
PCS, que une os interesses de toda categoria, há uma infinidade de demandas específicas espalhadas pelos setores do Judiciário
e do MPU. Mas como saber quais são essas
demandas? As necessidades do servidor do
órgão x podem ser diferentes do órgão y?
Sendo assim, como otimizar nossas ações?
A Revista do Sindjus de fevereiro trouxe
uma enquete com doze servidores dizendo
qual deve ser a próxima luta do sindicato. As
respostas já possibilitam uma idéia, mas queremos ir mais longe. Sabendo que as pesquisas constituem a única fonte de informação
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capaz de traduzir a realidade de um grupo
de pessoas, o Sindjus estuda realizar no ano
de 2007 uma ampla pesquisa identificando
valores, percepções, sentimentos e motivações em relação ao trabalho e a vida de modo
geral dos servidores. Afinal, só conhecendo
o que pensam os servidores, o Sindjus pode
planejar e construir o futuro de suas lutas.
Pretendendo construir as bases desse
projeto, será realizada uma reunião com
os delegados sindicais para discutir idéias
e propostas para essa pesquisa. Ajude a
compor um retrato, o mais fiel possível,
dos servidores do Judiciário e do MPU.
Participe! De sua participação dependem as
nossas lutas.

Hora:
14h
Local:
CLN 411 –
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Assembléia no TJ
O Sindjus convoca os servidores
do TJ, que ocupam função ou cargo
em comissão, para assembléia
extraordinária, a realizar-se no
próximo dia 28 de fevereiro, às 16h,
no Auditório da AMAGIS.

Sindjus requer do TST votação da
regulamentação do PCS

N

a manhã desta sexta-feira (23/2), o Sindjus
pediu ao presidente eleito do Tribunal Superior do Trabalho, Rider Nogueira Brito, para
que a regulamentação do PCS seja aprovada na
próxima sessão administrativa do tribunal.
A apreciação, que estava prevista para o dia
15 de fevereiro, foi suspensa. Surpreso pelo fato do

TST ter retirado a proposta de sua pauta de votação, o coordenador-geral do Sindjus/DF, Roberto
Policarpo, argumentou que as alterações trariam
benefícios financeiros para os servidores. Segundo
Rider de Brito, o TST retirou de pauta porque ainda
está analisando. Mas garante que levará a discussão para a sessão administrativa de 1º de março.

PCS: Aberta a discussão para
regulamentação de mais dois itens

O

coordenador geral do Sindjus/DF e da Fenajufe, Roberto Policarpo, foi informado, na quinta-feira
(22/2), pelo diretor-geral do Supremo Tribunal Federal, Sérgio Pedreira, que o Sindjus e a Fenajufe
serão chamados na próxima semana para debater a proposta definida pela comissão interdisciplinar de regulamentação de outros dois itens do PCS da categoria: Remoção e Ingresso e Enquadramento.
Segundo Sérgio Pedreira, acontecerá uma reunião na próxima segunda-feira (26/2) com os diretores
gerais de todos os tribunais superiores e do TJDFT, para discutir a proposta apresentada pela comissão
interdisciplinar. A partir dessa reunião, serão convocadas as entidades.
A proposta da comissão interdisciplinar sobre esses dois pontos pode ser encontrada no nosso
site (www.sindjusdf.org.br). Acesse e participe. Os servidores filiados podem enviar sugestões a essa
proposta pelo e-mail: diretoria@sindjusdf.org.br. O nosso objetivo é apresentar as sugestões na reunião
com os diretores gerais dos tribunais superiores, que deverá ocorrer nos próximos dias.

Ajude na construção
de um projeto
sócio-ambiental
para o

CEFIS

O

sindjus irá desenvolver
um projeto para o Cefis
que contempla ações
de desenvolvimento sócio-ambiental. Mas, para terminar a
construção desse projeto, o
sindicato precisa da sua colaboração. Medidas que vão desde o
plantio de árvores (cada árvore
consome 180 quilos de gás carbono por ano) até medidas que
incidem sobre a eficiência tecnológica dos aparelhos fazem
parte deste projeto.
Alie a sua criatividade à oportunidade de colaborar para um
outro futuro. Envie sua idéia,
junto com nome e lotação, para
o email diretoria@sindjusdf.org.
br e ajude na construção de um
mundo mais saudável.

SINDICATO pressiona tribunais para
que paguem o reenquadramento

O

enquadramento faz parte do nosso PCS.
É lei. Além de lutar para que todos os tribunais paguem o devido aos servidores
beneficiados, o Sindjus luta para que os tribunais paguem os juros e a correção monetária
correspondente a esse período.

Depois de muita pressão do Sindjus, alguns
tribunais efetuaram esse pagamento apenas
parcialmente. São eles: TJDF, TRF, TST, CJF,
e JF. O sindicato trabalha para o pagamento
integral do valor principal, acrescidos de juros
e correção.
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