
19 de maio de 2009

Além de providenciar atrações para
todos os gostos, este ano o Sindicato ofer-
ce aos filiados a oportunidade de ir a três
shows diferentes. Atendendo aos inúme-
ros pedidos e considerando os amplos
espaços físicos disponíveis, a diretoria
decidiu liberar para os associados um con-
vite para cada um dos espetáculos: O
Rappa (dia 23, às 22 horas, no Pavilhão
do Parque da Cidade); show gospel com
André Valadão e outras atrações (dia 24,
às 16 horas, no Pavilhão); show sertane-
jo com Nechivile, Pedro Paulo e Mateus e
outras atrações (dia 29, às 22 horas, na
Hípica de Brasília).

Noites defesta
No aniversário do Sindjus, a festa é sua.

Escolha seu show, baixe o convite e divirta-se!

A única exceção é o jantar dançante;
quem escolheu esse evento só poderá
comparecer a ele. Os ingressos, limitados
a 1.500, já se esgotaram. A limitação visa
garantir aos associados um bom atendi-
mento e uma noite tranquila.

Os convites para os três shows po-
dem ser baixados no nosso site até no
máximo duas horas antes do início. Aces-
se www.sindjusdf.org.br com seu núme-
ro de matrícula e sua senha em mãos.
Cada ingresso vale para um acompanhan-
te. Cada filiado pode comprar até três
ingressos individuais a R$ 25,00 por pes-
soa. Informações: 3212-2613.

Ajude as vítimas das enchentes
no Norte e Nordeste. Em todas

as quatro noites de shows e
festas, estaremos recolhendo

doações. Você pode levar
alimentos não perecíveis, roupas

e remédios. Colabore!
Os estragos causados pela chuva

intensa já afetaram a vida de
mais de um milhão de pessoas.

Campanha
solidária

Se você quiser, pode

assistir o
s três shows dos

dias 23, 24 e 29. Baixe

seus ingressos no site

www.sindjusdf.org.br

TRÊS SHOWS
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O coordenador-geral do Sindjus, Roberto Policarpo, reuniu-se na última
quinta-feira (14/5), com a assessoria técnica do relator do PL 319/07, deputado
Aelton Freitas (PR/MG), para tratar do que está parado na comissão desde
outubro de 2007. Policarpo foi acompanhado do Secretário de Recursos Huma-
nos do Supremo Tribunal Federal, Amarildo Oliveira, que está responsável por
fazer os cálculos do impacto da implantação do PL 319.

O resultado dessa soma, que segundo Amarildo é mínimo para os cofres
públicos, deverá ser entregue a Secretaria de Orçamento e Finanças. Após
analisar esse estudo, a expectativa é de que o Executivo dê o sinal verde para
o retorno da tramitação deste projeto, que traz avanços significativos à carrei-
ra dos servidores do Poder Judiciário (adicional de qualificação para os técni-
cos, remoção, carreira típica de Estado).

Para Policarpo, essa reunião consolida o esforço do sindicato em unir o
Judiciário e o Legislativo na negociação deste projeto com o Executivo, culmi-
nando na liberação dos recursos necessários para viabilização do PL 319. “O
STF deve terminar esses cálculos em mais alguns dias e encaminhar tudo para
o Ministério do Planejamento. Já temos também o compromisso do deputado
Aelton Freitas em agilizar a votação do projeto na Comissão de Finanças
quando seu tramite for liberado. O Sindjus continuará articulando pela aprova-
ção imediata do PL 319 “, afirmou Policarpo.

Reunião discute PL 319

A votação do substitutivo do PLC 06/2007, que trata do recesso
forense no Judiciário, foi adiada mais uma vez, em razão da apro-
vação de um requerimento solicitando o adiamento da discussão
pelo prazo de 30 dias. O projeto, que será votado em turno suple-
mentar, teve votação agendada para o dia 25/06. Essa decisão vem
de encontro a urgência da nota apresentada pelo CNJ pedindo
mudança no substitutivo do senador Pedro Simon, que prega o fim
do recesso forense.

Para Policarpo e para os representantes de entidades sindicais,
da OAB, do CNJ, do STF a definição do recesso deve ocorrer o mais
rápido possível, porém esse adiamento permitirá que tenham mais
tempo para articular forças e lutar pela manutenção do recesso
forense junto aos parlamentares. “Os servidores devem ficar atentos
aos informativos do Sindjus no que se refere à agenda de mobiliza-
ção em torno desse projeto”, indicou Policarpo.

Senado adia votaçãodo recesso forense

Os servidores têm até sexta (22/5) para votar
na eleição simulada para Procurador Geral da
República. A enquete, na página principal do site
do Sindjus, apontará os candidatos preferidos
dos servidores. Até o momento os mais cotados
são o Procurador-Geral de Justiça do Distrito
Federal e Territórios, Leonardo Azeredo Bandar-
ra, com 6.652; a Subprocuradora-Geral da Repú-
blica, Ela Wiecko, com 6.311 votos; e o Vice-
Procurador-geral da República, Roberto Gurgel
(MPF), com 5.844.

 A eleição paralela é uma iniciativa do Sind-
jus, em consonância com a vontade manifestada
pelos vários ramos do Ministério Público. Segun-
do o coordenador geral do Sindicato, Roberto
Policarpo, “a escolha do Procurador deveria ser
realizada entre os integrantes de todo o MPU, e
não apenas entre os integrantes do Ministério
Público Federal, como acontece hoje. Isso garan-
tiria uma postura mais democrática e um trata-
mento simétrico a todos”.

Eleição para
Procurador Geral
vai até sexta

Encontro do dia
14/5: união para
viabilizar o PL

STF APROVA MI SOBRE
APOSENTADORIA ESPECIAL

O Mandado de Injução (MI) 824-8, impetrado
pelo Sindjus, foi julgado procedente pelo ministro
Eros Grau, do Supremo Tribunal Federal (STF). No
mandado, o Sindicato pede a concessão de apo-
sentadoria especial para servidores submetidos a
condições especiais de trabalho, garantindo-lhe a
aplicação do artigo 57 da Lei 8.213/91, que deter-
mina aposentadoria especial para o trabalhador
que tiver sujeito a situações que prejudiquem a
saúde ou a integridade física durante 15 (quinze),
20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos.

A decisão do STF foi divulgado na última quar-
ta-feira, dia 13 de maio.

 Sindjus irá requerer, logo que saia a certifica-
ção do trânsito em julgado, ofícios aos órgãos do
Poder Judiciário e do Ministério Público da União
no Distrito Federal para que procedam conforme o
direito reconhecido pelo STF. “O direito dos servi-
dores que trabalham sob condições especiais deve
ser reconhecida; as situações devem ser analisa-
das. Vamos orientar os servidores e acompanhar a
aplicação da determinação do STF em cada órgão
do Judiciário e no Ministério Público”, afirma o co-
ordenador-geral do Sindjus, Roberto Policarpo.
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