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Participe da eleição do novo Procurador-
Geral da República! Dentro de dois meses o
presidente Lula escolherá, numa lista trípli-
ce, o novo titular do cargo. O Sindjus defen-
de que o universo de escolha dos integran-
tes da lista tríplice seja todo o Ministério
Público da União (MPU), da forma mais de-
mocrática possível. Até hoje, apenas nomes
do Ministério Público Federal (MPF) entra-
ram na lista.

A votação acontece no nosso site
(www.sindjusdf.org.br) desde a última terça,
dia 28. Sua participação é fundamental
para reforçar a luta pela democratização da
escolha. “Todos os ramos do Ministério
Público merecem ter representantes na
lista; esse monopólio precisa acabar”, afir-
ma a coordenadora-geral do Sindjus Ana
Paula Cusinato.

Desde maio de 2001, a Associação Naci-
onal dos Procuradores da República (ANPR)
realiza uma votação paralela para formar a
lista tríplice. Todas foram formadas por
membros do MPF. No entanto, atualmente o
Congresso Nacional discute a Proposta de
Emenda à Constituição 307/08, do deputado
Eduardo Valverde, que formaliza a participa-
ção dos quatro ramos do MPU.

A lista no site do Sindjus tem quatro
candidatos: o Subprocurador-Geral da Repú-
blica Wagner Gonçalvez (MPF); o Vice-Procu-
rador-geral da República Roberto Gurgel
(MPF); a Subprocuradora-Geral da República
Ela Wiecko; e o Procurador-Geral de Justiça
do Distrito Federal e Territórios, Leonardo
Bandarra. Até o momento foram contabiliza-
dos cerca de 150 votos.

A votação do Sindjus é semelhante à da
ANPR, mas sem validade oficial. A ANPR
divulgou, no dia 23 de abril, edital com ins-
truções para consulta dos nomes dos candi-
datos ao cargo. A entrega da lista tríplice ao
presidente Lula ocorrerá no dia 22 de maio.

Campanha por um
universo de escolha
mais democrático

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

‘ ‘
Em tempos de crise econômica é necessário redimensionar o papel de

quem transforma o mundo por meio do trabalho. Deste modo, o Primeiro

de Maio de 2009 chama os trabalhadores e trabalhadoras, de forma

especial, ao papel de protagonistas da história. Não compete a mais

ninguém, senão aos trabalhadores e trabalhadoras, substituir a lógica da

exploração, em vigência há tantos séculos, pela lógica da construção.

Os trabalhadores e a crise

‘ ‘
Roberto Policarpo, coordenador-geral do Sindjus

Leia este artigo no nosso site: www.sindjusdf.org.br

Venha reforçar o movimento contra a PEC n°12, conhecida como PEC doCalote. O Sindjus enviou ofício a todos os tribunais para garantir o abono deponto dos servidores que participarem da Marcha em Defesa da Cida-dania e do Poder Judiciário. A passeata, promovida pelo Conselho Fede-ral da OAB, será no dia do próximo dia 6 a partir das 10h, saindo do edifíciodo Conselho Federal da OAB (SAUS quadra 05, lote 01, bloco M).Segundo o presidente do Conselho, Cezar Britto, propor uma PEC que anuladecisões do Poder Judiciário é uma interferência indevida do Congresso Nacional.O coordenador geral do Sindjus, Roberto Policarpo, endossa essa opinião: “A aprova-ção da PEC n°12 traria um injusto descrédito à imagem do Poder Judiciário, uma vezque ela limita a eficácia das decisões judiciais; além disso, ela institucionalizaria ocalote da dívida pública”, ressalta.

DIGA NÃO À PEC DO CALOTE
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Desenvolvimento com Trabalho, Renda e Direitos:
este é o tema do 11° CECUT/DF, que será realizado entre
os dias 21 a 23 de maio, no Teatro dos Bancários. Os
Congressos estaduais precedem o Congresso Nacional
CONCUT, que ocorrerá entre os dias 3 e 8 de agosto de
2009. Todos os sindicatos filiados à CUT receberam ofí-
cio da Central informando o número de delegados e de-
legadas, escolhidos em assembléia.

Durante o CECUT serão discutidos temas como: po-
líticas internacional e nacional, balanço da gestão atual
e os projetos desenvolvidos pela CUT/DF. Em seguida
será eleita a nova diretoria.

O 10° CONCUT discutirá os seguintes temas: Con-
juntura Internacional e Nacional; Balanço do Mandato;
Estratégia; Estatuto; Eleição da Direção Executiva Naci-
onal e Conselho Fiscal. “Os congressos realizados pela
CUT são necessários para debater as políticas públicas
adotadas pelas Centrais para os próximos três anos,
além de eleger a nova diretoria”, ressalta a presidente
da CUT/DF, Rejane Pitanga.

11° CECUT e 10º CONCUT

O Sindjus convoca todos os delegados sindicais para reunião no dia 8
de maio, no Hotel Nacional, sala 10, das 15h às 18h. Os delegados leva-
rão reivindicações, críticas e sugestões feitas pelos servidores dos órgãos.
Os diretores dos tribunais esclarecerão o andamento das discussões para
formatação do anteprojeto do novo Plano de Cargos, Carreira e Remune-
ração, em debate na Comissão Interdisciplinar do Poder Judiciário.

O Sindicato pede aos servidores que procurem os delegados sindicais
de seu órgão e  expressem suas dúvidas, críticas e sugestões. Elas serão
amplamente debatidas e isso resultará numa pauta de lutas conjuntas.

Na pauta de debates estão também o PL 319/07, a luta contra a PEC
do Calote, o processo de sucessão do Procurador-Geral da República e
sugestões de assuntos a serem desenvolvidos em nossa revista mensal.

Reunião de delegados
sindicais no dia 8

O Sindjus convoca para Assembléia Ge-

ral Extraordinário no dia 8/5, às 18h, no

auditório do Hotel Nacional, para deliberar

sobre a seguinte pauta: informes; eleição

de delegados para a Plenária da Fenajufe;

eleição de delegados para o CECUT/CON-

CUT; assuntos gerais.

CONVOCAÇÃO

O entendimento de que a GAJ será calculada
sobre o último padrão do cargo efetivo, para dimi-
nuir a distância entre a remuneração dos servido-
res, foi um dos avanços na discussão sobre o Plano
de Carreira dos servidores do Judiciário na última
reunião da Comissão Interdisciplinar, realizada no
dia 23 de abril. Roberto Policarpo, representante
do Sindjus esteve presente.

A cada semana as discussões da Comissão
Interdisciplinar avançam. Entre as pautas discuti-
das estão as modificações das atribuições e requi-
sitos de cargos; o desenvolvimento na carreira; as
funções comissionadas e cargos em comissão; o
adicional de qualificação e outras disposições,
como a incorporação do PL 319 ao anteprojeto. A
comissão se reunirá novamente na terça, dia 5.

Nos próximos dias, a comissão se reunirá com
os Diretores Gerais dos tribunais para apresentar
os pontos já aprovados e os que ainda estão
pendentes, no intuito de consolidar os trabalhos
e agilizar o envio do anteprojeto ao Congresso.

Plano de Carreira:
discussão progride

A Fenajufe se prepara para realizar a XV Plenária Nacio-
nal, nos dias 5, 6 e 7 de junho, em Manaus. O Plano de Carrei-
ra e a atuação da entidade no país serão os temas principais
do encontro. Os sindicatos têm até o dia 17 de maio para
fazer as assembléias que elegerão os delegados ou observa-
dores do evento. As teses encaminhadas à Fenajufe estarão
em debate. Os interessados em inscrever textos e teses terão
até 4 de maio para encaminhá-los.

FENAJUFE REALIZA XV PLENÁRIA


