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Sindjus-MA convoca Assembleia Geral
extraordinária para 17 de maio
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Eleição geral do Sindjus-MA
dia 30/04 das 8h às 17h

Diretoria realiza Balanço da
gestão 2011-2014
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Editorial

Eleições no Sindjus-MA

Por Aníbal Lins
Presidente do
Sindjus-MA

O ano de 2014 é de efervescência. Já estamos em abril e, logo, logo, todos os brasileiros, unanimemente, estarão vestidos
de amarelo e verde, torcendo mais uma
vez pelo hexacampeonato da nossa seleção. Outro fato importante são as eleições
de outubro, quando vamos escolher nossos
gestores por mais quatro anos. Um grande
passo, que só fortalece a democracia no
nosso país.
E é por termos consciência que devemos exercer nossa democracia, que agora
chamamos, conclamamos todos os nossos
companheiros a participar da Assembleia
Geral Extraordinária que vai acontecer no
próximo dia 17 de maio no Hotel Premier.
A nossa pauta principal é deliberar sobre
qual será nosso próximo passo para pressionar o Tribunal de Justiça do Maranhão, a
efetivar a implantação da ação dos 21,7%, já
decidida judicialmente pelo STF em favor
de todos os servidores do judiciário maranhense.
Queremos deixar claro que não concordamos e não vamos compactuar com a morosidade do Tribunal de Justiça, que faz vista
grossa diante de uma atitude de um departamento que desrespeita não só toda uma
categoria, mas também uma decisão de um
órgão como o STF.
Por isto companheiros, para termos êxito
nesta batalha, não podemos nos calar. Avante!
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N

o próximo dia 30 de abril, ocorrerá a eleição geral para a escolha da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Representantes
Sindicais Regionais, para o mandato compreendido no período entre o dia 3 de maio de 2014 e 2 de maio de 2017, do Sindicato dos
Servidores da Justiça do Estado do Maranhão (Sindjus-MA).
As eleições serão realizadas em todas as 113 comarcas do estado,
no horário 8h às 17h. Para que não ocorresse nenhum contratempo,
desde o último dia 16, véspera do feriado prolongado da Páscoa, a
Comissão Eleitoral despachou, via correios com AR (aviso de recebimento), os malotes com o material que será utilizado durante o pleito.
Os malotes constam de lista de filiados, o modelo de ata de votação
e apuração, o regimento eleitoral, o manual dos mesários, lista de
aposentados, lista com os membros da chapa “Sou Sindjus-MA, Sou
de luta”, cédulas eleitorais, cartazes, urnas e materiais de escritório.
Vale ressaltar que chegando nas referidas comarcas, o material
deverá continuar lacrado, só podendo ser aberto no dia da votação
pelo presidente e secretário de cada seção eleitoral. De acordo com
Emanoel Jansen, membro da Comissão Eleitoral, todas as comarcas
deverão devolver o material utilizado nas eleições gerais via correios
com o código de autorização específico de cada material. A postagem de volta já está paga pelo Sindjus-MA, devendo apenas ser informado o código pelo presidente de cada seção eleitoral, para que
seja realizado o procedimento.
É importante lembrar que para votar, é necessário que o associado apresente aos mesários, documento com foto, podendo ser RG,
carteira de habilitação, ou mesmo passaporte.
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Sindjus-MA convoca Assembleia Geral
para deliberar sobre indicativo de Greve

Categoria pode paralisar as atividades se a decisão do STF que garantiu o índice dos 21,7% não for cumprida na folha de salário de maio.

O

Sindicato dos Servidores da
Justiça do Estado do Maranhão (Sindjus-MA) convoca
Assembleia Geral Extraordinária dos
servidores do TJMA, para o próximo
dia 17 de maio no Hotel Holiday Inn,
localizado na Av. Castelo Branco, 375
- São Francisco em São Luís, a partir
das 9h.
A assembleia servirá para discussão e deliberação pelos servidores se
a categoria deverá realizar greve para
garantir o índice dos 21,7% se não for
cumprido na folha de salário de maio.
A data inicialmente prevista para
realização da assembleia, dia 03 de
maio, foi constatada inviável em razão
dos hotéis na capital maranhense estarem todos lotados nessa data e não
haver possibilidade de acomodação
para as caravanas de servidores das

comarcas do interior do estado, que
manifestaram interesse em participar.
Segundo conseguiu apurar a administração do Sindjus-MA, o motivo da
superlotação dos hotéis no dia 03 de
maio é a realização do concurso para
admissão de servidores para o quadro do Tribunal Regional do Trabalho
do Maranhão.
A principal pauta reivindicatória
diz respeito ao cumprimento da decisão transitada em julgado no Supremo
Tribunal Federal, que garantiu o direito dos servidores do TJMA, ocupantes
dos cargos efetivos de nível médio e
fundamental, de receberem em seus
vencimentos o reajuste de 21,7%.
Outros temas também entrarão em
discussão na Assembleia tais como:
- Incidência do índice de 11,98%
da URV na produtividade dos oficiais

e comissários de justiça; concurso de
remoção; reposição anual das perdas
inflacionárias; campanha para elaboração de um novo PCCV; cargos comissionados; inspeção da Corregedoria Nacional de Justiça nas obras e
contratos de engenharia do TJMA.
Deslocamento e acomodações
O Sindjus-MA vai disponibilizar
uma diária no Hotel Holiday Inn para
os servidores que residem no interior
do estado. A solicitação da hospedagem deverá ser feita até as 12h do dia
06 de maio, através do portal do Sindjus.
Para resolver casos excepcionais,
os servidores deverão entrar em contato com Márcio Luís Souza, tesoureiro do Sindjus-MA, (98 - 91638377), ou
com Claudia Marques nos telefones
do Sindicato.
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Uma trajetória de lutas e vitórias

utas e vitórias marcam a trajetória do Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão (Sindjus-MA), que
em 2014 faz duas décadas. Nos últimos três anos, a atual diretoria, com o apoio incondicional da classe, conseguiu a
implantação de importantes reivindicações. Outras seguem aguardando a efetivação por parte do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA). A seguir algumas das ações que merecem destaque nestes três últimos anos.

Ganhos sociais para todos!

E
C

m março de 2014, o Sindjus-MA conquistou no Supremo Tribunal Federal - STF o direito à implantação
do reajuste do índice de 21,7% sobre os vencimentos dos servidores sindicalizados do Poder Judiciário Es-

om base em diretrizes definidas em assembleia geral aberta à participação de todos os servidores do
Tribunal de Justiça do Maranhão, o Sindjus-MA elaborou proposta unitária projeto de Novo Plano de Cargos,
Carreiras e Vencimentos - PCCV. A proposta, que aguarda
agora decisão do TJMA, foi elaborada por comissão composta paritariamente por servidores de todas as carreiras
do quadro efetivo e escolhidos democraticamente em assembléia geral da categoria.
Além de ter conseguido vitórias econômicas importantes, o último triênio no Sindjus-MA foi marcado pelo compromisso com a ética e a transparência administrativa. A
atuação do sindicato se destacou pelo combate ao nepotismo e aos descasos na gestão administrativa, financeira
e patrimonial do Tribunal de Justiça, fiscalizando com rigor
as obras e contratos de reforma e construção de fóruns,
além da defesa permanente da destinação de pelo menos
50% dos cargos comissionados do TJMA para servidores

tadual. Essa decisão do STF se encontra agora em fase de
execução pelo Tribunal de Justiça, procedimento este que
deve estar finalizado muito em breve. Essa vitória foi precedida de outra conquista também histórica. Em setembro de
2013, a ação capitaneada pelo Sindjus-MA de cobrança dos
11.98% da URV obteve o seu êxito final no Superior Tribunal
de Justiça - STJ. Essa vitória foi alcançada pelo Sindjus-MA
no prazo de quatro anos - considerado recorde junto a um
Tribunal Superior em Brasília (DF) - e beneficiou sem exceção todos os servidores do TJMA. No último triênio, o valor
do auxílio alimentação duplicou e o auxílio saúde triplicou,
resultado de muita luta e também da capacidade de negociação do sindicato. Nesse período, o Sindjus-MA regularizou ainda os terrenos onde estão sendo construídas os
clubes sociais do sindicato em São Luís e Imperatriz, com
inauguração de ambos prevista para breve.

Valorização de todas as carreiras!

efetivos. A diretoria do Sindjus-MA também se pautou pela
transparência e moralidade na condução da própria entidade, submetendo a elaboração e execução orçamentário
do sindicato e de todas as suas contas ao controle público
da base.

N

Comunicação ao
alcance de todos!

o último triênio, o Sindjus-MA procurou otimizar a sua comunicação com os servidores,
investindo na criação da sua TV Web, da sua
Rádio Web, no Programa de Rádio AM “Questão de
Justiça – A Voz do Servidor”, transmitido pela Rádio
Difusora do Maranhão - Sistema SBT, além de modernizar o seu Portal na Internet, o qual alcança a incrível
marca de um milhão de acessos por ano.

