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Fortalecer a mobilização para conquistar nossos direitos
CAMPANHA SALARIAL

No início de setembro foi iniciada uma Aumento salarial para todos os 
das etapas mais importantes da servidores efetivos (em exercício e Impacto financeiro das propostas 
Campanha Salarial dos servidores do aposentados) apresentadas pelos servidores
TJSE: a rodada de negociações. Até o No intervalo entre as reuniões, uma Na reunião do dia 20, o SINDISERJ 
momento, duas reuniões já foram matéria veiculada no site do TJSE reaf i rmou ser  fundamenta l  a  
realizadas, uma no dia 1 e outra no dia anunciou a possibilidade de aumento apresentação pelo TJSE dos estudos 
20. para os cargos em comissão. De com o impacto financeiro das 

imediato, o SINDISERJ se manifestou propostas remuneratór ias dos 
e na segunda reunião novamente Nas duas oportunidades, a Diretoria servidores, compromisso assumido 
demonstrou indignação frente a essa do SINDISERJ reforçou a importância pela Secretaria de Orçamento e 
possibilidade.do acatamento dos pontos da pauta de Finanças do TJSE na primeira reunião. 

reivindicações e apresentou os 
argumentos que sustentam as O conhecimento desses estudos é 
propostas. imprescindível para a continuidade e o 

avanço das negociações. Diante 
Auxílio-alimentação disso, o TJSE se comprometeu a 

reuni r -se novamente com os Sobre o auxílio-alimentação, o 
representantes dos servidores na Presidente do TJSE, Des. José Alves, 
próxima semana, possivelmente no tem manifestado a possibilidade de 
dia 27 (terça-feira), para apresentar os a t e n d e r  a  r e i v i n d i c a ç ã o  d o  
referidos estudos.SINDISERJ e extinguir as faixas, 

porém, de forma parcial, pois segundo 
o TJSE devem existir duas faixas, Avançar na mobilização
mesmo que com diferenças mínimas 

“Neste momento, é de extrema 
entre os seus valores. Porém, 

importância que a categoria amplie 
continua a insistência do Tribunal em Para o SINDISERJ, “é fundamental  

todas as nossas forças em torno do 
não conceder o benefício nas férias, que todos os recursos disponíveis a 

sentimento de indignação frente a 
licenças e aposentadoria. serem gastos com pessoal sejam 

esse comportamento do Tribunal, 
direcionados para a valorização do 

devendo intensi f icar a nossa 
conjunto dos servidores efetivos, que Negociação das faltas da greve mobilização, a fim de aprofundar o 
têm um papel indispensável para a A respeito do pleito de compensação debate nos locais de trabalho e 
reconhecida eficiência deste Tribunal. para anulação das faltas registradas demonstrar à sociedade que os 
Dessa forma, o TJSE contempla e contra os servidores na greve de 2010, mesmos servidores que diariamente 
valoriza todos os seus trabalhadores, o entendimento do TJSE é de que a constroem o melhor Tribunal do país 
inclusive os Auxiliares de Juízes, que questão precisará ser submetida à têm uma das piores polít icas 
em sua maioria são servidores ap rec iação  do  co leg iado  de  remuneratórias” avalia Ednaldo 
efetivos”, ressaltou Ednaldo Martins, desembargadores, pois, na época, foi Martins.
diretor do SINDISERJ.uma decisão chancelada pelo Pleno.
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ASSEMBLEIA GERAL DOS SERVIDORES DO TJSE
3 de outubro, primeira chamada às 15:30h

Local: Sociedade Semear, Rua Vila Cristiana, 148, bairro São José

PAUTA: CAMPANHA SALARIAL
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Orkut: Sindiserj - SE

Twitter: @_Sindiserj Youtube: SindiserjSE

Facebook: SindiserjSergipe

Contato: sindiserj@sindiserj.org.br | Tel: (79) 3211-7857

Valorização para os servidores efetivos do TJSE

Visite as nossas redes sociais!

RANKING SALARIAL DOS TJS DO BRASIL

Fonte: Portais “Transparência” dos Tribunais de Justiça e informações dos Sindicatos dos Servidores.
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