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Recebidos pelo ministro Lewandowski, 
servidores cobram reposição salarial

Dirigentes do Sindjus/DF e da Fe-
najufe foram recebidos pelo presidente 
do STF, ministro Ricardo Lewandowski, 
na última quinta-feira, 21/08, no salão 
branco do Supremo, antes da sessão ple-
nária. Estiveram presentes os coordena-
dores Cledo Vieira, Jailton Assis e Tarci-
sio Ferreira. 

Na rápida conversa, reivindicada du-
rante atividade de greve organizada pelo 
sindicato no dia anterior, o ministro foi co-
brado a buscar negociação com o Poder 
Executivo e a garantir dotação orçamentá-
ria para a implementação do PL 6613/09.

 Lewandowski disse estar do lado dos 
servidores e colocou-se à disposição para 
buscar o governo para negociar, mas dis-
se considerar difícil tratar do reajuste pre-
visto no substitutivo ao PL 6613/09, em 
razão de seu impacto orçamentário. Se-
gundo ele, seria conveniente pensar em 
alternativas que pudessem ser levadas 

ao governo e facilitassem a aprovação 
do reajuste, como estariam pensando os 
magistrados. 

No entanto, o ministro defendeu a ne-
gociação com o governo de um percentual 
já para o próximo ano de modo a aliviar a 
defasagem salarial dos servidores. O dire-
tor-geral do STF, Amarildo Vieira de Olivei-
ra, teria ficado incumbido de apresentar 
estudos para avaliação do presidente.

 Os dirigentes da Fenajufe e do Sind-
jus/DF defenderam a tabela do substi-
tutivo. Disseram que desde o plano de 
cargos e salários de 2006 não houve re-
posição inflacionária e que o impacto do 
reajuste na folha é inferior à inflação do 
período. Foi dito ainda que eventual pro-
posta deve ser resultado de negociação 
e submetida à categoria. Além disso, os 
dirigentes defenderam uma atuação con-
junta entre o Judiciário e o MPU, para o 
reajuste de ambos os segmentos.

 Na semana anterior, por determina-
ção de Lewandowski e acompanhado do 
secretário-geral do MPU, Lauro Cardoso, 
o diretor-geral do STF procurou o secretá-
rio de Relações de Trabalho do Ministério 
do Planejamento, Sérgio Mendonça, para 
apresentar as demandas salariais. 

Mendonça alegou não ter autonomia 
para negociar, e depender de determi-
nação superior. Ele adiantou possível di-
ficuldade na inclusão do reajuste no or-
çamento e teria dito que, com relação ao 
Executivo, a determinação é de que não 
haja negociação salarial neste período.

 Os servidores vêm cobrando a repo-
sição das perdas salariais que já passam 
dos 40%, e estão em greve que se espa-
lha pelo país cobrando a garantia de re-
cursos no orçamento, e negociação efeti-
va entre Executivo, Judiciário e MPU pela 
aprovação dos reajustes no Congresso.

 Fonte: Fenajufe

Dicas sobre criação 
e uso de senhas 

Uma senha boa, bem elaborada, é 
aquela que é difícil de ser descober-
ta (forte) e fácil de ser lembrada. Não 
convém que você crie uma senha forte 
se, quando for usá-la, não conseguir 
recordá-la. Também não convém que 
você crie uma senha fácil de ser lem-
brada se ela puder ser facilmente des-
coberta por um atacante

1 - Use letras, números e símbolos 
em uma senha longa. Sempre mistu-
re números com letras maiúsculas e 
minúsculas e símbolos. Alguns sites, 
inclusive, já exigem isso por medida 
de segurança. Mas é importante que 
esse processo seja utilizado em todas 
as contas, inclusive naquelas que per-
mitem que a senha seja só numérica.

2 - Não utilize datas e palavras ób-
vias. Mesmo mesclando caracteres, se-
lecione coisas que façam sentido para 
você, mas não para os outros. Juntar 
seu sobrenome com a data de nasci-
mento resulta em uma senha fraca, 
mesmo tendo números e letras.  Pense 
em datas mais íntimas que não sejam 
óbvias para alguém mal intencionado. 
O mesmo raciocínio deve ser seguido 
na hora de escolher as palavras.

3-Use senhas diferentes para cada 
site. Por mais que você ache trabalho-
so criar e memorizar diferentes senhas, 
essa é uma das medidas de segurança 
mais importes a serem tomadas.

4- Mude as senhas com frequên-
cia. O recomendável é que isso seja 
feito a cada dois meses. Crie algumas 
regras para que você não se perca com 
a mudança e lembre com mais facili-
dade dos códigos. Por exemplo, você 
pode criar um sistema de rotação, e ir 
utilizando a senha que era de um site, 
agora em outro. O importante é que os 
códigos sejam atualizados frequente-
mente para aumentar a segurança de 
suas contas.

infovia

Servidor tem música 
classificada em festival  

O colega servidor Rudá 
Monteiro, do NUTEC (foto ao 
lado) obteve classificação de 
sua música “Algo De Novo” no 
12º Festival da Educadora FM. 
Entre as mais de 200 músicas 
inscritas, 50 foram classifica-
das e estão disponíveis para 
audição no site do IRDEB. 

Em outubro haverá uma 
nova seleção e dentre as 50 
músicas, 14 serão escolhidas 
para entrar fazer parte do CD 
do festival. Haverá, também, 
votação pela internet para clas-
sificar a 15ª música, caso esta 
não tenha sido escolhida pelos 
jurados.

Rudá foi vencedor do 1º 
Festival do Bloco Papaléguas 

(na comemoração dos 10 anos da entidade), para toda Bahia, ficando com o 2º e 
3º lugares. Também participou do I Festival Nacional do Carrefour, através da Fo-
lha de São Paulo, sendo classificado entre 80 músicas e finalista das 15 músicas, 
evento realizado em Curitiba. 

O colega também é autor de mais de 60 músicas gravadas por diversos artistas 
e entre elas a gravação de Namoro fez parte da trilha sonora da novela Malhação da 
Globo, além de ser gravada por Ivete Sangalo.Também já gravou duas canções do seu 
2º CD ainda em fase de estúdio.

O endereço eletrônico para ouvir as 50 canções e votar na música de Rudá é: 
www.irdeb.ba.gov.br. O internauta deve clicar em Festival de Música Educadora FM, 
em seguida clicar em “votar” e se cadastrar. Após receber a confirmação no e-mail, 

estará apto para a votação.

O festival distribuirá R$ 62 mil em prê-
mios: R$ 12 mil para melhor música com 
letra; R$ 12 mil para melhor música ins-
trumental; R$ 6 mil para melhor intérpre-
te vocal; R$ 6 mil para melhor intérprete 
instrumental; R$ 6 mil para música mais 
votada pelos ouvintes e R$ 1 mil para cada 
um dos 14 autores selecionados.

Mais de 94% dos 
tribunais brasileiros 
usam redes sociais 
Pesquisa do CNJ apontou que mais de 

94% dos tribunais brasileiros usam ferra-
mentas de redes sociais para a divulgação 
de suas ações. Os números foram apre-
sentados no II Workshop de Redes Sociais 
do Poder Judiciário, realizado pelo CNJ.

A pesquisa foi respondida por 86 dos 
91 tribunais do País. A rede mais usada 
é o Twitter (91%), seguida pelo Face-
book (72% dos tribunais têm página ofi-
cial). Apenas 10% se comunicam com 
os jurisdicionados por WhatsApp e 2% 
por meio do Skype. 

Pela pesquisa, 33% do conteúdo pu-
blicado são réplicas das notícias dos si-
tes oficiais. Em 27% são divulgação de 
campanhas institucionais; em 19%, pro-
paganda de eventos; 11%, compartilha-
mento de conteúdo de outras instituições. 

Em 69% dos casos, não há planeja-
mento na utilização das redes sociais e 
51% não utilizam medição. “Nosso ob-
jetivo foi saber no quê os tribunais pre-
cisam melhorar e ajudá-los, com capa-
citação e tudo mais que estiver dentro 
das possibilidades do CNJ”, explicou a 
editora de conteúdo digital da Secretaria 
de Comunicação do CNJ, Patrícia Costa.

Fonte: CNJ


