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Carta-Programa

Chapa Unidade na Luta
A Chapa UNIDADE NA LUTA surge com o firme compromisso de promover uma grande renovação no trabalho do
SINDJUF/PB. Renovação em práticas e também em nomes. Cerca de 2/3 dos dirigentes sindicais serão renovados nesta eleição
(13/12/2012).
Diante das enormes dificuldades de ação sindical nos últimos tempos, convocamos todos os servidores do Judiciário Federal
para somar vontades, subtrair diferenças, dividir responsabilidades e multiplicar esforços em prol dos direitos da categoria.
Nossa ação será norteada por princípios fundamentais da luta dos trabalhadores:
a) UNIDADE – lutaremos pelas bandeiras de interesse da categoria, mobilizando todos os seus segmentos para viabilizar as
conquistas comuns.
b) INDEPENDÊNCIA – nosso compromisso é de lutar intransigentemente pelos direitos dos servidores, independente de
governos, partidos e administrações.
c) PARTICIPAÇÃO – todos serão chamados a participar das lutas e atividades, sem qualquer tipo de cerceamento por motivos
políticos, administrativos, de grupo, etc.
d) DEMOCRACIA – todos serão ouvidos no processo de tomada de decisões, respeitando-se as deliberações aprovadas nas
instâncias da categoria.
e) MOBILIZAÇÃO – para obter vitórias, vamos apostar permanentemente na mobilização da categoria, para superar os
obstáculos existentes.
A seguir, apresentamos nossos compromissos de ação:
1) CARREIRA E REMUNERAÇÃO
- lutar pela aprovação da revisão salarial da categoria (PCS 4);
- iniciar a discussão sobre as questões de carreira, com a criação de um Grupo de Trabalho para coordenar os estudos e debates;
- promover palestras e seminários sobre Plano de Carreira;
- defender a isonomia entre FCs/CJs com atribuições semelhantes em todo o Judiciário.
2) LUTAS GERAIS
- participar das lutas dos trabalhadores por melhorias na educação, saúde, segurança pública, qualidade de vida; por
desenvolvimento sócio-econômico, redução da jornada, reforma agrária; contra o rentismo na economia e contra a corrupção;
- encampar as reivindicações da categoria aprovadas nas instâncias da FENAJUFE.
3) CONGRESSO DO SINDJUF/PB EM 2013
- convocar o 6º Congresso da categoria (MARÇO/2013) para deliberar sobre: reforma estatutária; ratificação da filiação à central
sindical (CTB); obtenção da carta sindical; calendário de lutas da categoria; etc.

4) CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO
- desenvolver uma intensa campanha de sindicalização, que faça retornar os filiados que se desligaram nos últimos três anos e traga
outros novos sócios;
- realizar uma ampla pesquisa sobre o perfil da categoria, para servir de suporte à condução dos trabalhos do SINDJUF.
5) ESPORTE E CULTURA
- trabalhar pela realização das OLÍMPIADAS ESTADUAIS DO JUDICIÁRIO, envolvendo os servidores do TRT, TRE e JF (e aberta ao
MPU e TJ/PB), buscando-se apoio financeiro através da Lei de Incentivo ao Esporte.
- criação, em parceria com a Astra, Asstre e Assejuf, da FUNDAÇÃO SINDJUF, voltada para eventos culturais, artísticos e acadêmicos;
projetos de pesquisa e de ação social; e a prestação de assessoria jurídica a segmentos carentes;
6) FORMAÇÃO SINDICAL
- planejar CURSOS DE FORMAÇÃO SINDICAL com regularidade, para preparar as novas lideranças da categoria;
- organizar Seminários e Ciclos de Palestras sobre temas candentes da atualidade, voltados para toda a categoria;
- atuar para articular e fortalecer o FORUM ESTADUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS, visando à unificação das lutas comuns por
revisão salarial, data base, negociação coletiva e direito de greve.
7) FINANÇAS
- desenvolver esforços para ampliar receita (atraindo mais sócios) e reduzir despesa (cortando gastos não prioritários), no intuito de
retomar o equilíbrio financeiro da entidade;
- compartilhar atividades com outras entidades sindicais (associações, central sindical), visando ao atendimento de demandas comuns,
que permita a economia de gastos;
- dar total transparência à movimentação financeira e à prestação de contas do sindicato, com a divulgação permanente dos
documentos contábeis nos meios de comunicação do SINDJUF/PB.
8) COMUNICAÇÃO
- dinamizar as ações de comunicação do SINDJUF/PB, com ampliação da atuação nas redes sociais; uso de enquetes eletrônicas como
forma de agilizar as consultas à categoria e fortalecimento da divulgação das pautas e ações do SINDJUF/PB e dos servidores do
Judiciário Federal junto à imprensa paraibana.
9) DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO
- garantir a participação dos representantes da categoria nos comitês gestores do Planejamento Estratégico e na elaboração
orçamentária dos Tribunais;
- criar canais mais amplos de participação dos servidores no processo de debates e deliberações da categoria, especialmente dos
colegas do interior, utilizando-se das ferramentas tecnológicas à disposição (internet, skype, twitter, facebook, etc.);
- programar eventos, atividades e visitas constantes do sindicato às diversas regiões do Estado, visando à integração das lutas e
atividades da categoria.
10) AÇÕES JUDICIAIS
- modernizar o processo de acesso às informações sobre o andamento das ações judiciais de cada sindicalizado;
- planejar e acompanhar permanentemente as iniciativas jurídicas do SINDJUF/PB, buscando estar sempre à frente das demandas da
categoria.

