
Às 17h desta quinta-feira (12), na marquise do TST, acon-
teceu a primeira chamada para realização da assembleia ex-
traordinária para eleição da Comissão Eleitoral que cuidará 
das eleições do Sindjus-DF para o triênio 2015-2018, abrin-
do assim o credenciamento. Às 17h30 foi feita a segunda 
chamada. Às 18h a assembleia teve início com a Direção dan-
do informes sobre os PLs 7919 e 7920/174, com ênfase para 
a conversa com o relator do PL 7920 na CCJC, Arnaldo Faria 
de Sá, no dia 10, na Câmara, e também sobre a reversão da 
Portaria Conjunta 87/14 que versa sobre a compensação de 
horas no âmbito do TJDFT.
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Reunião do Comando de Mobilização 
será segunda-feira (16), às 17h

A reunião do Comando de Mobilização que acon-
teceria na tarde desta sexta-feira (13) foi trans-

ferida para as 17h, da próxima segunda-feira (16), no 
Hotel Nacional. 

O Sindjus convoca todos os integrantes do Coman-
do de Mobilização, que é composto pela Direção do 
sindicato, pelo Comando de Greve e pelo Conselho 
de Delegados Sindicais para discutir os próximos pas-

sos no tocante à aprovação dos PLs 7919 e 7920. 
A LOA não foi votada na última semana e, 

por acordo de líderes, ficou para ser apreciada na 
próxima sessão do Congresso Nacional. A próxima 
sessão convocada é para terça-feira (17), às 19h. 
O Sindjus continua fazendo articulações junto aos 
parlamentares e à direção-geral do STF e à secre-
taria-geral da PGR. 

Resultado:
De um total de 227 presentes, a votação teve o seguinte 
resultado: 126 votos para a Chapa 2, 99 votos para a Cha-
pa 1 e duas abstenções.

Aberta a inscrição de chapas, foram inscritas 
duas assim formadas:

Chapa 1

Chapa 2



Cinema Especial para as Mulheres 

O Sindjus realizou, 
nesta quinta (12), 

no Pier 21, sessão es-
pecial de cinema para 
as mulheres filiadas 
em alusão ao Mês 
da Mulher. O filme 
“A Teoria de Tudo”, 
sucesso de crítica e 
bilheteria, foi o es-
colhido para brindar 
as filiadas que elo-
giaram tanto a obra 
quanto a iniciativa do 
sindicato. 
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Servidores se unem para viabilizar 
projeto habitacional no Alphaville


