
O petróleo énosso!
1º de junho de 2009

Quarta, dia 3 de junho, é o dia
anunciado para a instalação da CPI
da Petrobrás. Nesse dia, todos nós
que defendemos o controle estatal
do petróleo ocuparemos o Congres-
so Nacional em defesa de uma Pe-
trobrás brasileira e com compromis-
so social. Participe! Não podemos
permitir que o maior patrimônio pú-
blico do país seja desmoralizado. Va-
mos lutar em defesa de uma legis-
lação que garanta o controle brasi-
leiro sobre nossas reservas bilioná-
rias de petróleo.

“A ocupação pacífica do Congres-
so é uma resposta à tentativa de im-
pedir que o Estado brasileiro assuma
o controle do pré-sal”, afirma Rober-
to Policarpo, coordenador geral do
Sindjus. “Por trás da CPI contra a Pe-
trobrás estão os interesses das mul-
tinacionais”, completa.

O movimento conta com o apoio
do Sindjus e é promovido pelas cen-
trais sindicais, pela Federação Úni-
ca dos Petroleiros e pela Coordena-
ção dos Movimentos Sociais. Com
o tema O petróleo tem que ser nos-
so, a campanha já envolveu várias
cidades de norte a sul do país. No
ato de 21 de maio, no Rio de Janei-
ro, mais de cinco mil pessoas abra-
çaram o prédio da Petrobrás. A FUP
mobilizou-se com seus sindicatos
para levar caravanas de trabalhado-
res a Brasília, nesta quarta.

Participe da ocupação pacífica do Congresso em defesa da Petrobrás nesta quarta, dia 3

Pensando na segurançae na comodidade dos
servidores, o Sindjus acaba de

firmar convênio com
a Caixa Econômica Federal

para oferecer diversos
produtos financeiros. Confira
as vantagens: empréstimo

consignado em folha,
financiamento habitacional,
conta-corrente e consórcioimobiliário.
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Ajude as vítimas das

enchentes no Nordeste.

Nossa campanha vai até o dia

16. Doe roupas, alimentos e

remédios. Informações:

SOS NORDESTE

3212-2613
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Avaliar a atual gestão, estabelecer
metas e traçar um planejamento estraté-
gico para os três anos de mandato: estas
foram as principais discussões do Semi-
nário de Planejamento de Gestão realiza-
do domingo (31/5), no Instituto Israel
Pinheiro, pela nova diretoria do Sindjus
biênio 2009/2012.

Entre as metas estão aumentar o
número de filiados e atingir 70% da cate-
goria; aprovar o novo Plano de Cargos,
Carreira e Remuneração; e reestruturar a
atual sede do Sindicato, para melhor ade-
quá-la às necessidades dos filiados.

Outros pontos a serem reforçados
foram a luta pela ampliação do número
de concursos públicos, para combater a
terceirização; a aproximação dos diretores
à base do Sindjus; o aprimoramento do
atendimento telefônico ao filiado; e a
publicação de mais informações na pági-
na eletrônica do Sindicato.

Diretoria reúne-se
no domingo para
discutir gestão

Os diretores e secretários-gerais
dos tribunais se reunirão nesta sexta,
dia 5, para analisar a proposta do novo
Plano de Carreira do Judiciário. A Co-
missão Inderdisciplinar continuará se
encontrando todas as terças até o dia
30, prazo final para fechar todos os
pontos. O anteprojeto deverá tramitar
na Câmara dos Deputados já no se-
gundo semestre.

As questões ainda pendentes são o
cargo amplo (que permite ao servidor
transitar em outras áreas, desde que
haja vagas e que ele esteja preparado
para a função), equivalência de remu-
neração, criação do Conselho Gestor de
Carreiras e da Escola Nacional de For-
mação. O coordenador geral do Sindjus,
Roberto Policarpo, propôs que fosse ana-
lisada uma minuta de anteprojeto do
TJDF que fala sobre uma gratificação
para servidores da área psicossocial.

PCCR: DIRETORES
REÚNEM-SE DIA 5

Os filiados se divertiram muitodurante as quatro festas de aniver-sário do Sindjus. Na sexta (29/5),quatorze mil pessoas dançaram aosom das bandas sertanejas: Nechi-vile, Pedro Paulo e Mateus entreoutras atrações, finalizando as co-memorações.
A programação começou no dia22, com um jantar dançante paraos amantes da dança de salão. Comcardápio variado, música ao vivo edecoração aconchegante, o even-to agradou a todos.No sábado, dia 23, cerca de dozemil pessoas curtiram O Rappa eduas outras bandas. A animação foicontagiante e o público dançou atéas quatro horas da manhã.Para fechar com alto astral oprimeiro final de semana de come-morações, o show com André Vala-dão e outras atrações da músicagospel reuniu cerca de mil pesso-as, no dia 24 à tarde.

QUATRO DIAS DE

FESTA

O RappaJantar dançante

Show gospel Nechivile
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