
3 de dezembro de 2009

Com o novo Plano de Carreira apro-
vado em sessão administrativa do STF
ontem (dia 2), a hora é de partir para o
abraço. Vamos celebrar a nossa união
com uma grande festa de final de ano
no ritmo dos sucessos de Cláudia Leite,
amanhã (sexta, dia 4), às 22h, no Pavi-
lhão do Parque da Cidade. Os filiados ao
Sindjus podem retirar seus ingressos no
site (www.sindjusdf.org.br);
basta fazer login e ter em
mãos o número de matrí-
cula no sindicato. A se-
nha solicitada é a mes-
ma usada para acessar
as páginas restritas do site
do Sindjus. Se precisar de in-
formações ou ajuda, ligue
para o nosso Serviço de Atendi-
mento ao Filiado: 3212-2613.

Quem já aderiu ao programa Viver
Cultura tem direito a duas entradas indi-
viduais grátis. Se você não aderiu, ainda
é tempo. Acesse www.vivercultura.com.br
e faça sua inscrição. É rápido e fácil. O
Viver Cultura foi criado pelo Sindjus para

que o servidor,
sem gas-

tar nada, dê seu apoio à produção cultu-
ral no DF e ainda garanta ingressos para
os eventos. O programa é financiado por
uma parcela de até 6% do imposto de-
vido dos servidores, e não é preciso ser
filiado ao Sindjus para participar.

Se você precisar de ingressos extras
para o show desta sexta, pode comprá-

los por meio do site ingresso rápido
(www.ingressorapido.com.br).
Eles estão à venda por R$ 50,00
(meia) e R$ 100,00 (inteira).

Mas atenção! Não haverá ven-
da de ingressos no local do show;

eles devem ser retirados antecipada-
mente nos seguintes locais: Planet

Music do Brasília Shopping e do
Pátio Brasil; FNAC no Park
Shopping; e Livraria Nobel no
Shopping Águas Claras.

Cláudia Leite:
sucessos baianos na

festa do Sindjus
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Vamos extravasar a aprovação do PCCR
com show de Cláudia Leite nesta sexta

A luta e afesta

VIVER CULTURA

Quem participa do

nosso programa ganha

mais ingressos grátis

www.vivercultura.com.br
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Valeu o esforço, a confiança e a esperança. Só quem viveu esse
processo de forma inteira sabe o que passamos em nome do  sonho
que a categoria fez acontecer.

Desde os inúmeros debates, reuniões e assembleias que constru-
íram o PCCR em 2008, passando pelas batalhas dentro da Comis-
são Interdisciplinar e pelas discussões com diretores-gerais, chegan-
do a uma greve que conciliou mobilização e tentativas de negocia-
ção. O trabalho foi árduo e desgastante, mas gratificante. Foram
muitas as críticas ao nosso posicionamento; no entanto, o resultado
mais uma vez comprovou que agimos de maneira correta. Quem
sempre acreditou na gente pode comemorar com gosto: vencemos.

E não foi qualquer vitória. Superamos mil barreiras. Mas não
somos de desistir, tampouco de fraquejar ou aceitar rédeas. Somos
uma categoria combativa, que unida sabe fazer a diferença. Sofre-
mos ataques de todas as formas; muitos chegaram a dizer que nos-
sa luta não daria em nada, que nosso projeto seria arquivado. Mais
uma vez, acreditamos em nossa força e na força de cada servidor
que se dispõe a lutar ao lado de outro servidor, formando uma
corrente de solidariedade em prol do sonho coletivo. Afinal, esse
projeto não é do Sindjus, nem é de analistas ou técnicos. Ele sempre
pertenceu ao conjunto da categoria.

Os servidores enfrentaram dias de sol forte, calor, garoa, chuva
intensa, muita buzina, bandeiras, apitos, palavras de ordem, muita
expectativa e apreensão diante das negociações. Dias sem violência
nem desordem, em que ficou provado que é possível lutar por uma
causa justa de forma pacífica. Porque mesmo quando a situação não
nos era favorável, fomos honestos com aqueles que participavam das
assembléias passando os informes da forma mais transparente possí-
vel. Mesmo diante de boatos, afirmações e contra-afirmações, tabelas
saídas de fontes não reveladas e ameaças constantes, nós  nos pauta-
mos por ser honestos com aqueles que lutaram ao nosso lado. E,
como esperado, essa fórmula de respeito recíproco deu certo.

Mas é preciso lembrar que nossa vitória, apesar de resolver o
impasse do envio do PCCR, ainda não alcançou um ponto impor-
tante: a equiparação da remuneração dos servidores do Judiciário e
do Ministério Público com os salários do Executivo e do Legislativo.
Essa batalha continua, e vamos nos dedicar a ela de corpo e alma.

Muito obrigado pela confiança. Lutar sempre valerá a pena se a
luta se der de forma conjunta, honesta e democrática.

Roberto Policarpo
Coordenador-geral do Sindjus

A luta continua
Greve termina após a aprovação do Plano de
Carreira no Supremo, mas vamos continuar lutando
pela equiparação com o Executivo e o Legislativo


