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Eu valorizo

E você?
o meu trabalho.

Eu acho que o Brasil precisa de

um serviço público eficiente,

valorizado e bem remunerado.

E você?

Estou em greve porque o PCCR dizrespeito ao meu futuro, à tranquilida-de e ao bem-estar da minha família.E você? Eu estou em greve
em defesa dos meus

direitos e dos direitos de
toda a categoria.

E você?

Eu luto para que os servidores da Justiça

tenham vencimentos equiparados aos do

Executivo e do Legislativo; não acho justo

receber a metade do que eles ganham.

E você?

Eu tenho satisfação em fazer parte
da Justiça brasileira e quero que elafuncione cada vez melhor.E você?

Eu não acho justo que os magis-

trados e procuradores tenham

enviado o reajuste salarial deles

ao Congresso, mas não o nosso.

E você?

Eu me orgulhode travar uma lutaque vai trazerbenefícios paratodos os servidoresdo Judiciário e doMinistério Público.E você?

Eu não posso mais me

calar diante de uma defa-

sagem salarial de 80%.E você?

Eu participo das assembleias e das
manifestações em favor do envio do

nosso PCCR ao Congresso, porque esse
assunto interessa a todos nós.E você?

Eu não quero ver uma Justiça sucateada,

com servidores migrando para outros

órgãos em busca de melhores salários.

E você?
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Uma grande festa espera por você nes-
ta sexta-feira, dia 4, com o tão esperado
show da cantora Cláudia Leite. O espe-
táculo começa às 22h no Pavilhão do Par-
que da Cidade, e vem marcar esse mo-
mento especial de união e luta pela apro-
vação do PCCR.

“Dominou geral / Sacudiu a praça /
Venha que o som é massa” – assim diz a
música Extravasa, um dos sucessos da can-
tora. E assim fazem os servidores do Judi-
ciário e do Ministério Público, em greve
desde o dia 11 de novembro. “Extravasa /
Libera e joga tudo pro ar / Eu quero ser
feliz antes de mais nada”, canta Cláudia
Leite. Vamos cantar com ela!

Os filiados ao Sindjus podem
retirar seus ingressos no site (cli-
que aqui); basta fazer lo-
gin e ter em mãos o nú-
mero de matrícula no sin-
dicato. A senha solicitada é
a mesma usada para acessar
as páginas restritas do site do
Sindjus. Se precisar de informa-
ções ou ajuda, ligue para o
nosso Serviço de Atendimen-
to ao Filiado: 3212-2613.

Quem já aderiu ao programa Viver Cultura tem direito a duas entradas indivi-
duais grátis para o show de Cláudia Leite. 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 gastar nada, dê seu apoio

à produção cultural no DF e ainda garanta ingressos para os eventos.
O programa é financiado por uma parcela de até 6% do imposto

devido dos servidores, filiados ou não ao sindicato.

Ingressos extras para o show de Cláudia
Leite nesta sexta, dia 4, podem ser compra-
dos pelo site ingresso rápido (clique aqui)
por R$ 50,00 (meia) e R$ 100,00 (inteira).

Atenção! Não haverá venda de ingres-
sos no local do show; eles devem ser retira-
dos antecipadamente nos seguintes locais:

Águas Claras Shopping – Livraria Nobel
– segunda a sábado, 10h às 22h; domingo,

14h às 20h.

Brasília Shopping –
Planet Music – se-
gunda a sábado,
10h às 21h30; do-

mingo, 13h às 20h.

Park Shopping – FNAC –
segunda a sábado, 10h às 18h;

domingos e feriados, 14h às 18h.

Pátio Brasil – Planet Music – se-
gunda a sábado, 10h às 21h30; do-
mingo, 14h às 19h30.

Cláudia Leite
na festa da

união e da luta

Viver Cultura dá entradas grátis

Como comprar
ingressos extras
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