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Organizar a categoria na defesa
da democracia e do serviço público

N

os dias 23 e 24 de fevereiro
a direção do Sisejufe realizou
seu Planejamento Estratégico
anual para elaborar seu plano de ação e
estratégias para enfrentar os desafios da
conjuntura em 2018.
O recrudescimento do projeto neoliberal no Brasil, através da aplicação do
programa de redução drástica do papel
do Estado e de transferência para o setor
privado de áreas de atuação fundamentais
às garantias dos direitos constitucionais à
vida e à dignidade é o cerne da política de
desmonte e minimização agudas do papel
do Estado brasileiro vigente na atualidade.
É contra isso que lutam os trabalhadores e
os movimentos sociais organizados.
O principal desafio em 2018 é construir
uma agenda positiva para a categoria que se
contraponha à atual conjuntura de ataque
não somente aos direitos. Garantir a democracia, os direitos constitucionais e a luta por
novos direitos e conquistas é fundamental.
Quando a democracia é atacada, todos
somos atacados. Os direitos carecem de
proteção, posto que podem ser retirados
com facilidade. A insegurança jurídica se
estabelece e aprofunda-se o processo de
opressão aos movimentos organizados
pelo uso da força e de medidas repressoras. Nada está seguro para os trabalhadores, tudo pode ser contestado e flexibilizado pelas administrações e governos
em nome da economia e da austeridade.
Nesse sentido, torna-se ainda mais importante a unidade entre os trabalhadores
do setor público e da iniciativa privada
na defesa dos direitos democráticos, de
lutar por melhorias e pela manutenção
de conquistas. Somente a unidade pode
garantir um futuro melhor.

Para a direção do Sisejufe, encontrar o
formato para construir ações transversais
de luta contra o desmonte do serviço público com demais sindicatos e entidades
organizadas através das frentes de mobilização popular e envolver a categoria nessas
ações, é a tarefa prioritária para superar a
agenda negativa de destruição do papel do
servidor público na realização de direitos
para a população. Todos os departamentos
e núcleos do sindicato devem construir
suas ações para o próximo período mantendo a linha prioritária de enfrentamento
ao desmonte, como já tem sido feito ao
longo do tempo. É papel do Sisejufe pensar
e propor novas estratégias e táticas porque
os que nos atacam também se atualizam e
mudam sua forma de agir para aprofundar
a opressão sobre os que lutam.
Na vanguarda da luta específica
Por outro lado, urge a organização e luta
pela grande agenda positiva dos servidores do Poder Judiciário da União, que é a
construção da recomposição salarial dentro
do Plano de Carreira. Não é mais possível
pensar em mecanismos apenas de recomposição salarial para a categoria em função
dos limites da Emenda Constitucional 95,

que limita o teto de gastos por 20 anos.
Também não podemos mais permitir
que o debate da valorização e recomposição salarial dos servidores ocorra depois
que a última parcela de recomposição
salarial ocorra nos contracheques. Essa
é a grande agenda positiva de 2018: formular um novo processo de valorização
dos cargos e de recomposição salarial,
através da estrutura do Plano de Carreira.
Não existem saídas prontas, a categoria deve envolver-se na formulação
de respostas à retirada de direitos e à
precarização das condições de trabalho.
A reforma trabalhista foi um duro ataque
à todos que agora chega ao serviço público sem muita resistência. A reforma
da Previdência é nossa luta prioritária e
demanda estado de mobilização permanente para a sua derrocada total.
Agora é seguir organizando a luta e
construindo a unidade, dentro e fora
da categoria. Contra todas as formas
de opressão, em defesa intransigente
da democracia, por Nenhum Direito a
Menos e pela construção do Projeto de
Carreira como ferramenta de valorização
dos cargos e servidores e pela recomposição salarial.

Ações estratégicas dos departamentos
e núcleos para o ano de 2018
Em 2018, o Departamento de Saúde lançará em maio a II Pesquisa de Saúde dos Servidores para construir um
novo raio-X da saúde dos servidores do
PJU no Rio. O opbjetivo é obter dados
concretos sobre o adoecimento dos
servidores em função das mudanças
estruturais que vem sendo realizadas
pelas administrações em atendimento às
resoluções do CNJ e também ao corte
de orçamento do Poder Judiciário. Após
seis anos da primeira pesquisa, o que
vemos é o aprofundamento das metas
produtivistas e o aumento da carga de
trabalho, enquanto a reestruturação dos
quadros de pessoal diminuem o quantitativo de servidores por local de trabalho
através de novas “lotações paradigmas”
que praticamente fazem a reposição do
quadro de pessoal se tornar desnecessárias. Enquanto isso, cresce o numero
de licenças médicas e de assédio moral
dentro dos locais de trabalho.

ção e participação ativa nos fóruns nas
lutas da categoria. O DAP se mantém
atento e participativo nas frentes de
luta, mesclando as atividades específicas
do departamento, onde as informações
e debates sobre as principais lutas dos
aposentados ocorrem, com a presença
expressiva em todas as lutas da categoria
e da sociedade. Nacionalmente, o DAP
atua participando de todos os eventos
regionais e nacionais convocados pelas
entidades de referência como o MOSAP
e a FENAJUFE, assim como participa de
audiência públicas e seminários que discutem as questões de aposentadoria ou
temas relevantes para sua atuação.
O Departamento de Acessibilidade
e Inclusão tem atuado firmemente em
defesa dos direitos das pessoas com
deficiência, tanto servidor como do jurisdicionado que procuram os serviços
da justiça, pressionando as administra-

Departamento de Cultura está trabalhando firmemente para ampliar o limite de participação da categoria em suas
atividades, buscando espaços maiores
e otimizando custos. A meta é superar
os eventos e festas realizados até então,
mantendo a excelência de sempre.
O Departamento de Gênero e Raça se
consolida como espaço de organização
da luta pela promoção da igualdade de
oportunidade para homens e mulheres
em todos os espaços, independente do
seu credo, raça ou orientação sexual,
combatendo toda forma de discriminação e preconceito, apoiando, fomentando e participando de todos os atos
e ações que convergem com as diretrizes do departamento. Na prioridade do
departamento, além da participação nas
atividades do 8 de Março e das atividades do Fórum Social Mundial, o departamento prepara atividades de formação
que serão realizadas ao longo do ano,
em parceria com o núcleo da Marcha
Mundial de Mulheres, com foco na categoria judiciária.
O

Departamento de Movimentos

Sociais organiza a relação com as frentes de luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais organizados, na defesa
dos direitos, da soberania e da democracia, contra os ataques dos governos
e do poder legislativo que executam o
projeto de desmonte dos serviços públicos, e de entrega do patrimônio do
país aos interesses privados nacionais e
internacionais. Os membros do departamento fazem a ligação do Sisejufe com as
Frentes Brasil Popular, Frente Povo Sem
Medo, Frente Rio contra a Reforma da
Previdência, participando da construção
e divulgação das atividades conjuntas.
Mobilização e de
Acompanhamento Institucional e Parlamentar monitoram e organizam as ações
Os Núcleos de

no Congresso Nacional e nas administrações dos Tribunais Regionais, Tribunais Superiores e Conselhos, CNJ e
STF, na defesa dos direitos da categoria
judiciária Federal no estado do Rio de
Janeiro, pressionando os parlamentares
a votarem contra as reformas do Temer,
fazendo mobilização pela aprovação de
projetos de interesse da categoria e ao
mesmo tempo atuando nos espaços institucionais pela manutenção e ampliação
dos direitos dos servidores.
Os debates sobre plano de carreira,
conquista do nível superior para o cargo
de Técnico Judiciário e valorização do
cargo de Analista Judiciário, estão sempre
na ordem do dia do COTEC, do GT de
Carreira e do Coletivo de Analistas do
Sisejufe. Em 2018 o debate da recomposição salarial e valorização dos cargos da
carreira é prioridade máxima para a direção do Sisejufe e será o elemento central
para a luta específica. Queremos a participação de toda categoria nesta construção e envidaremos todos os esforços para
conquistar mais essa vitória.
Estas são apenas algumas das ações
do Sisejufe para o ano de 2018. O Contraponto Especial Prestação de Contas
conterá a íntegra do planejamento dos
departamentos e núcleos.
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Departamento de Aposentados e Pensionistas mantém a linha de mobiliza-

ções para que as comissões de acessibilidade funcionem e que abram espaço
para a participação dos representantes
do sindicato. Sempre atendo às demandas das pessoas com deficiência, sejam
servidores ou usuário, os membros do
departamento tem cobrado a efetividade da política de acessibilidade e inclusão tanto na infraestrutura dos espaços
da justiça federal quando nos sistemas
e equipamentos que tem sido disponibilizado pelas administrações para a
execução. Em Maio, o departamento de
acessibilidade realizará o seminário que
discutirá a Acessibilidade e a Inclusão
sob a perspectiva das políticas públicas
e do mundo do trabalho. Em setembro
será a vez do Encontro de Acessibilidade e Inclusão para discutir sobre o
tema com a categoria.
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