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Sob o grito de “eu quero, eu quero rece-
ber o meu passivo”, o bloco do Sindjus está
nas ruas protestando, cobrando, pressiona-
do pelo pagamento dos débitos atrasados
aos quais os servidores têm direito. E um
direito reconhecido pelo STF, diga-se de pas-
sagem. Na contramão dos que querem adiar
a quitação dessas pendências, filiados de
varias idades, cargos e atribuições estão fa-
zendo coro a esta marchinha de autoria de
um dos fundadores do bloco Pacotão, que há
30 anos anima o carnaval de Brasília com
muita irreverência e sátira política. Dentro
do bloco do Sindjus, que conta com dez
mil vozes, tem a ala dos quintos, do es-
tágio probatório, dos juros dos 11,98%...

Mesmo em época de carnaval, com pan-
deiro rodando e surdo na marcação, o Sind-
jus não dá descanso a ninguém. O Sindicato

está em busca de mais uma conquista para a
agremiação. E neste caso, a agremiação são
os próprios filiados. A regra básica do estatu-
to desta escola é a defesa dos interesses dos
filiados. Afinal, parodiando outra marchinha,
quem não samba em defesa dos seus di-
reitos bom sujeito não é: ou é ruim da
cabeça ou é doente do pé.

Como não se enquadra em nenhuma des-
sas situações, Policarpo tem sustentado o es-
tandarte dos servidores em conversas com
presidentes de vários tribunais (TJDFT, TSE,
STJ), objetivando uma solução imediata para
esse impasse. O coordenador-geral do Sind-
jus reuniu-se até mesmo com a Secretária de
Orçamento Federal por diversas vezes, na ten-
tativa de acelerar a liberação da verba. Se
depender do esforço do Sindicato, as
águas vão rolar.

Eu quero, eu quero!Eu quero receber o meu passivo
Há muito tempo, tenho direito
Prometeu é compromisso (BIS)Não quero mais ouvir a ladainha

“Vamos nos empenhar”
Eu já to puto! Tô injuriado
Isso é balela pra enganarO Sindjus levantou essa bandeira

A crise tá pegando e não tá pra brincadeira

(BIS)

Eu quero, eu quero...
(Joka Paravoti, fundador do Pacotão)

Contra o argumento da crise financeira, que
está segurando o orçamento, Policarpo deu a
receita: “Se o governo investir no serviço públi-
co, sem dúvida dará um passo importantíssimo
para fortalecer a economia brasileira e garantir
o desenvolvimento que o país tanto necessita”,
frisou Policarpo. Nas últimas semanas esse dis-
curso tem percorrido das presidências dos tri-
bunais à Secretaria de Orçamento Federal.

É com esse espírito aguerrido que os
passistas do Sindjus prometem intensifi-
car a marcação, dando andamento às negoci-
ações. Embora seja época de carnaval, a luta só
vai virar festa quando os passivos forem pagos.
Enquanto a alegria não vem, a marchinha “eu
quero, eu quero, eu quero o meu passivo” vai
continuar de vento em poupa. Nos próximos dias,
o ritmo vai aumentar e essa reivindicação vai
tomar conta do Judiciário.

E VOCÊ, ESTÁ ESPERANDO O QUÊ PARA ENTRAR NESSE BLOCO?
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Me dá meu               aí!passivo



SINDJUS • Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no DF

BOLETIM SEMANAL DO SINDJUS  • 16/2/2009 • EDIÇÃO ESPECIAL DE CARNAVAL

Neste carnaval, o Cefis lhe aguar-
da com uma programação especial
voltada para adultos e crianças. A
animação vai de 21 (sábado) a 24
de fevereiro (terça-feira), com DJs
tocando sem parar. Em todos esses
dias, das 10h às 17h, as crianças
vão poder se divertir com uma infini-
dade de brinquedos, como pula-pula,
piscina de bolinhas e brinquedoteca.
Para quem quiser fazer a festa den-
tro das piscinas, uma boa notícia: o
exame médico será estendido até às
16h neste período.

No domingo de carnaval, o clube
vai promover um baile à fantasia.
Das 17 às 18h, as crianças vão se
divertir pelo salão com muita música,
pintura de rosto e balãomania. As
primeiras cem crianças que chega-
rem ao baile ganham um kit carna-
val, com confete, serpentina e apito.
Já no dia 23, os olhos vão se voltar
para o futebol de sabão. Diversão
garantida. No dia 24, preparando
para a volta ao trabalho, as músicas
ganharam um ritmo mais ameno. O
objetivo neste dia é relaxar.

Para quem for acampar, uma boa
dica é que o restaurante/lanchonete
ficará aberto até mais tarde com um
cardápio diferenciado, incluindo lan-
ches e caldos. Se você já gostava dos
almoços no Cefis, prepare-se para
desfrutar do jantar. E o preço dessas
comidinhas não estraga a sua ale-
gria. Por apenas R$ 14,90 o quilo,
você se diverte sem se preocupar em
fazer ou levar comida. Afinal, carna-
val é para curtir ao máximo.

Ó abre alas, que
o carnaval do
Cefis vai passar

Depois de estreitar relações com a Caixa Econômica Federal, o Sindjus

convida seus filiados a participarem de uma grande matinê na APCEF

(Setor de Clubes Norte, trecho 3). Será no domingo de carnaval, das 15 às

19h, no salão social do clube. A tarde promete ser de muita animação

com o DJ Dida ditando o ritmo da folia. As crianças ainda terão as brin-

cadeiras de palhaços no salão. Uma agenda imperdível para quem quer

se divertir ao lado da criançada.

Tem matinê no Clube da Caixa

O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério da União no DF-
Sindjus - atendendo ao disposto no artigo 55 do seu Estatuto Social, faz saber que
serão realizadas eleições para renovação da diretoria colegiada e do Conselho Fiscal
triênio 2009/2012, observando o seguinte calendário: 18 de fevereiro - Assembléia no
auditório da CUT, SDS Ed. Venâncio V, no subsolo; 26/2 a 16/3 – Prazo para registro de
chapas. O registro deverá ser efetuado na sede do Sindjus, situada no SDS – Edifício
Venâncio V, sala 111, Brasília-DF, no horário das 9h às 18 horas; 16/3 a 18/3 – Prazo
para a comissão eleitoral publicar a relação nominal das chapas registradas; 18/3 a
24/3 – Prazo para impugnação de chapas; 14 e 15 de abril – Eleições; 15 de abril –
Apuração dos votos, que terá início imediatamente após o término do processo elei-
toral; e Proclamação do resultado; 25 de maio – Posse da Diretoria e do Conselho
Fiscal Eleitos. A coleta de votos será por intermédio de urnas fixas e itinerantes, sendo
fixa na sede do sindicato no horário das 9h às 18 horas e itinerantes em todos os locais
de trabalho no horário de funcionamento dos órgãos do Poder Judiciário e do MPU.Brasília, 11 de fevereiro de 2009Diretoria Colegiada do Sindjus
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