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Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário
 e do Ministério Público da União no Distrito Federal

No dia 26, o Sindjus se reuniu com o presidente do STF, 
Joaquim Barbosa, para tratar de temas de interesse dos 
servidores. Além do ministro, o diretor-geral Miguel 
Fonseca, e o chefe de gabinete, Silvio José, participa-
ram da conversa que foi avaliada como positiva pelos 
dirigentes sindicais. Confi ra os principais pontos:

Como resultado da assembleia-
geral dos servidores do Poder Judi-
ciário realizada no dia 27, no STF, o 
Conselho de Delegados Sindicais 
de Base irá se reunir para analisar o 
parecer do STF sobre reenquadra-
mento assim que ele for apresen-
tado. Os coordenadores, delegados 
e servidores presentes avaliaram 
que essa medida é fundamental para 
garantir o futuro da mobilização rumo 
à conquista do renquadramento com 
mais dois padrões. 

Outra reivindicação feita pelos coordenadores foi a da criação de uma comissão interdisciplinar paritária para discu-
tir o reajuste salarial e a construção de uma proposta de plano de carreira que valorize os servidores. No documento, 
o sindicato explica que historicamente o STF instala comissões desta natureza garantindo a participação do Sindjus. 
Veja o conteúdo desse documento em nosso site.

Os coordenadores cobraram a provação do PL 319/07, que traz alterações importantes para todos os servidores 
do Judiciário, como adicional de qualifi cação para técnicos judiciários e defi nição da atividade dos servidores como 
exclusiva de Estado. O DG explicou que este projeto já consta na proposta orçamentária do Judiciário e que ele tem 
negociado sua viabilidade com a SOF.
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A nossa campanha de atingiu 
a marca das 200 filiações. Além 
de você ter ganhado 200 novos 
colegas que vão fortalecer as nos-
sas lutas, você pode ganhar uma 
moto. Isso mesmo, no sábado 

No dia 26, o Sindjus sorteou o 
2º IPad da campanha de fi liação 
em frente ao restaurante do TRF-
1, com a presença dos coordena-
dores Cledo Vieira e Ana Paula 
Cusinato, e da delegada sindical 
Ângela Paes, que fi scalizou todo 

Precisamos dar o nosso reca-
do ao subprocurador Rodrigo 
Janot, que será sabatinado pela 
CCJ do Senado Federal nesta 
quinta-feira (29), às 9h. Nos úl-
timos dias, o Sindjus conversou 
com senadores para que o tema 
“servidor do MPU” fosse incluído 
nas perguntas. Agora, precisa-
mos fazer a nossa parte e lotar a 
comissão, para deixar bem claro 
a Janot que nossa categoria quer 

PRÓXIMOS SORTEIOS SERÃO NA QUINTA

Os próximos IPads (3º e 4º) serão sorteados no 
dia 29 (quinta-feira), às 14h, no auditório do Bloco G 
da Justiça Federal.

(31), será sorteada, pela loteria 
federal, a primeira moto Honda 
CG desta campanha.

 Cada fi liado ganhou automati-
camente 8 sequências numéricas 
para participar do sorteio.  E por 

cada novo filiado, o filiado que 
indicou ganhou mais 10 números 
da sorte. Para saber mais so-
bre o sorteio e conhecer os seus 
números da sorte, acesse www.
sindjusdf.org.br.

o procedimento, desde a inclusão 
dos nomes dos filiados partici-
pantes na urna até re-
tirada do nome, feito 
por Pedro Cusinato, 
fi lho de Ana Paula. O 
servidor do TRF José 

Roberto Lopes, que trabalha no 
Pro-Social, foi o felizardo.

diálogo e valorização.  
 O Sindjus, em parceria com a 

ASMPF, disponibilizará transporte 
de ida e volta, saindo da PGR, 
para os servidores interessados 
em acompanhar o debate. O veí-
culo estará disponível a partir 
das 8h, no subsolo do Bloco B. O 
local da sabatina será na Sala de 
Reuniões nº 3, da Ala Senador 
Alexandre Costa, Anexo II, Se-
nado Federal.

SERVIDOR DO MPU: VAMOS ACOMPANHAR A SABATINA DE JANOT NESTA QUINTA

Venha dar o recado 

conosco!

Você está convidado

Organize-se!
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