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Chapa “A Luta Organizada Muda 
a Vida” tem compromisso

A Chapa “A Luta Organizada Muda a Vida” concorre aos 
cargos da Diretoria Colegiada do Sindicato dos Servidores 
do Poder Judiciário Federal em Alagoas – Sindjus-AL para 
garan�r e manter os direitos dos servidores.

A chapa é formada por lideranças experientes, 
servidores e servidoras que fazem parte da história de lutas 
do Sindjus-AL, como a mobilização pela implantação de 
cinco planos de cargos e salários, atuação nas lutas contra as 
reformas previdenciária e trabalhistas, contra a Emenda 
Cons�tucional 95, contra o corte de 25% do salário na 
pandemia (PEC 186/19), lutaram em prol de medidas 

sanitárias, com pedido de suspensão das a�vidades 
presenciais devido à gravidade do novo Coronavírus e  por 
vacinação.

A chapa assume o compromisso de mobilizar  em defesa 
dos direitos dos servidores do Judiciário Federal, dos 
trabalhadores do serviço público e pela manutenção dos 
serviços públicos, que foram ameaçados com a reforma 
administra�va no governo Bolsonaro, a PEC 32. Essa  
proposta contém a ex�nção da estabilidade dos novos 
funcionários, fim da progressão automá�ca por tempo de 
serviço, demissão e avaliação de desempenho. 

A chapa tem a missão de unir a categoria pela luta em prol 
da recomposição salarial, da valorização dos servidores, pelo 
plano de carreira, pelo combate aos assédios morais e 
sexuais, revogação da Emenda Cons�tucional 95, que 
congela os gastos públicos. Somado a isso, a categoria sofre 
com a carência de pessoal nos órgãos, devido a não 
realização de concurso, enquanto isso, as demandas 
somente aumentam. É preciso lutar contra a terceirização 
ampla, o uso da inteligência ar�ficial para subs�tuir os 
servidores, quando deveria reduzir a jornada sem redução 
de salário. Além disso, o governo Bolsonaro não negociou as 
perdas salariais, que chegarão a 27% neste ano. Os ataques 
aos trabalhadores avançaram, e a categoria precisa se 
fortalecer junto a sua en�dade sindical. 

A chapa “A Luta Organizada Muda a Vida” obje�va 
cobrar das administrações dos tribunais polí�cas em prol 
da saúde dos servidores, que são acome�dos por 
transtornos mentais,  doenças cardiovasculares, 
neoplasias,  LER/DORT e doenças respiratórias, 
principalmente, com a pandemia do novo coronavírus.  
Além disso, muitos servidores estão no teletrabalho, sem a 
devida contrapar�da dos tribunais, pois o trabalho exige 
internet de qualidade, equipamentos, energia elétrica, 
espaço adequado para o desenvolvimento das funções. 

Par�cipar do pleito eleitoral é fundamental para a 
manutenção dos direitos dos servidores do Judiciário 
Federal. Neste dia 6 de dezembro, acesse o site do Sindjus-
AL: www.sindjus-al.org.br, das 8 às 18 horas, clique no link 
para votação das chapas para a Diretoria Colegiada e o 
Conselho Fiscal. 

O momento atual exige união e fortalecimento dos 
servidores junto aos sindicatos e à Fenajufe contra os 
projetos de leis que re�ram direitos e reduzem salários, e 
nas lutas específicas da categoria, como o reconhecimento 
da natureza de vencimento da Gra�ficação Judiciária - GAJ 
na base de cálculo de todas as vantagens, adicionais e 
gra�ficações, pela derrubada do veto 51 ao nível superior 
para ingresso na carreira técnico judiciário, bem como a 
valorização de todos os cargos das carreiras dos servidores 
d o  PJ U ,  r e g u l a m e n t a ç ã o  d a  P o l í c i a  J u d i c i a l , 
reenquadramento dos Auxiliares; VPNI, Adicional de 
Qualificação, polí�ca salarial para a categoria, entre outros 
pleitos. 

O Sindjus-AL é o maior instrumento de luta e de defesa 
dos servidores do Judiciário Federal em Alagoas. Par�cipei 
das eleições no dia 6 de dezembro!

Nossos desaos Saúde em primeiro lugar

Sindicato é fundamental 
para garantir direitos

Muitas servidoras do Judiciário são as principais 
provedoras de renda de suas famílias. Elas enfrentam a 
dupla jornada de trabalho. A maioria são preteridas para os 
cargos de chefias. A desigualdade de gênero permanece. As 
mulheres foram prejudicadas com a reforma da 
Previdência do governo Bolsonaro. Elas sofrem com o 
confisco do valor da pensão. Tiveram aumento do tempo de 
contribuição e da idade mínima, redução dos proventos 
calculados pela média das contribuições, além do aumento 
da alíquota previdenciária. 

A chapa se dispõe a fortalecer as mulheres do Judiciário, 
cobrando igualdade de oportunidades e condições 
igualitárias do exercício de suas a�vidades labora�vas, 
horário especial para amamentação e para dependente 
com deficiência, além da garan�a dos direitos, como os 
auxílios saúde, creche e escola. 

Fortalecimento das 
mulheres servidoras
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Nossas propostas:
ESPECÍFICA
- Plano de Carreira;
- Polí�ca salarial com recomposição dos salários 
anualmente e garan�a dos ganhos reais;
- Luta pela valorização de todos os cargos das carreiras dos 
servidores do PJU;
- Defesa da recomposição do quadro de servidores com o 
p r o v i m e n t o  i m e d i a t o  d a s  v a g a s  o r i u n d a s  d e 
aposentadorias! Não à ex�nção de estrutura e/ou 
desestruturação de áreas administra�vas da Jus�ça Federal 
e Jus�ça do Trabalho;
- Reenquadramento dos auxiliares;
- Nível superior para técnicos judiciários;
- Polí�cas específicas de valorização de cada cargo;
-  Acumulação da GAE com VPNI aos ocupantes do cargo de 
Oficial de Jus�ça;
- Regramento para ocupação de funções comissionadas e 
cargos em comissão;
- Acumulação da GAE e GAS com função comissionada e 
cargos em comissão para agentes de Polícia Judicial;
- Regulamentação da Polícia Judicial;
- GAS na aposentadoria;
- Estudos sobre atualização das estruturas de mobilidade na 
carreira;
- Qualquer alteração de estrutura nos órgãos deve passar, 
obrigatoriamente, por estudo com par�cipação dos 
servidores e sindicato, incluindo a realização de audiência 
pública;
- Melhoria das condições do trabalho remoto, teletrabalho, 
inovações tecnológicas;
- Incremento orçamentário para os planos de saúde de 
gestão própria e reajuste da parcela paga pela União aos 
servidores;
- Manutenção do direito dos servidores ao recebimento do 
auxílio saúde devidamente reajustado pelo índice de  
inflação anual;
- Pagamento dos passivos (11,98%, quintos, 13,23% e 
outros);
-  Polí�ca permanente de saúde dos trabalhadores;
- Reajuste automá�co da indenização de transporte devida 
aos oficiais de jus�ça;
- Defesa da unificação dos auxílios alimentação, pré-escolar 
e assistência médica com recomposição inflacionária anual;
- Polí�ca permanente de saúde dos trabalhadores do PJU;
- Combate ao assédio moral e sexual; 
- Pagamento integral dos planos de saúde com reposição 
inflacionária;
- Combate a todas as formas de discriminação;
- Pela revogação da reforma trabalhista – Lei 13.467/18 – e 
combate a qualquer proposta de terceirização – Lei 
13.429/17; 
- Paridade entre a�vos, aposentados e pensionistas; 
- Pela regulamentação da aposentadoria especial dos 

servidores com deficiência e daqueles que executam 
a�vidades insalubres;
- Luta para que os órgãos garantam condições ambientais e 
ergonômicas para todos (as) servidores (as) e os que estão 
em teletrabalho;
- Lutar pela implantação de uma Polí�ca Nacional de 
Prevenção à Saúde dos Servidores;
- Pela manutenção do pagamento dos quintos;
- Garan�a de pagamento dos 13,23% a todos os servidores;
 
GERAL
- Polí�ca salarial permanente com respeito à data base dos 
servidores públicos;
- Campanha em defesa do serviço público de qualidade e 
dos servidores;
- Contra o desmonte dos serviços públicos;
- Luta contra a terceirização e precarização do trabalho;
- Defesa dos serviços públicos e contra a reforma 
administra�va – PEC 32;
- Lutar pela defesa intransigente da liberdade sindical e da 
liberdade de associação;
- Em defesa da estabilidade e dos direitos dos trabalhadores 
do serviço público;
- Combate à terceirização;
- Defesa da Previdência Pública;
- Defesa dos direitos sociais e da Jus�ça do Trabalho;
- Pela revogação da Emenda Cons�tucional 95;
- Luta pela jornada de seis horas sem redução salarial e de 
direitos;
- Campanha contra os assédios moral e sexual no trabalho;
- Pelo direito irrestrito de greve;
- Pela plena liberdade e autonomia sindical com amplo 
direito de organização nos locais de trabalho;
- Pela re�rada de todas as propostas de reformas, dos 
projetos de lei de re�rada de direitos, medidas provisórias e 
decretos contrários aos interesses dos servidores públicos e 
dos trabalhadores;
- Pela paridade e integralidade entre a�vos, aposentados e 
pensionistas;
- Aprovação da PEC 555/2006 da ex�nção da contribuição 
previdenciária;
- Defesa da Reforma Agrária sob o poder dos trabalhadores; 
- Pela negociação cole�va no Serviço Público (Convenção 
151/78 da OIT);
-  Contra os leilões das reservas de petróleo. Petrobrás 100% 
estatal;
- Contra a priva�zação do serviço público e do SUS. Não às 
OSs, às Oscip e à Ebserh. Em defesa do SUS gratuito, de 
qualidade e acesso universal;
- Pela reesta�zação de todas as empresas públicas 
priva�zadas;
- Fim da violência em todos os aspectos, contra a violência 
às mulheres e às minorias;
- Por creches em locais de trabalho;
- Combate ao racismo, ao machismo e à LGBTfobia;
- Suspensão da dívida pública. Auditoria já!
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