
comprar o extra. Basta depositar o valor em
uma das contas abaixo e enviar o comprovan-
te por fax (3212-2616) ou e-mail (atendimen-
to@ sindjusdf.org.br), sempre aos cuidados de
Ângela. Atenção: informe o nome completo
do filiado, telefones, e-mail e o nome com-
pleto dos dependentes que vão se beneficiar
dos convites extras. Eles serão enviados após
a confirmação dos dados. Banco do Brasil:
Ag. 0452-9/ CC. 403843-6. Caixa Econô-
mica: Ag. 0847/ CC. 070052-5/ Op. 003.

1º de dezembro de 2008

filiados já responderam a

Pesquisa 2008. Responda

também e ajude a melhorar

nosso atendimento! Veja em

5 MIL

www.sindjusdf.org.br

Nesta sexta, dia 5, o Sindjus lhe oferece
um grande show como presente de Natal: O
Rappa  e dois DJs escolhidos a dedo, Barata e
Pezão, da Criolina (veja box abaixo).

Você tem até às 19h de sexta-feira para
baixar seu ingresso. Após esse horário, o sis-
tema não aceitará novas impressões. Mas não
deixe para a última hora, pois pode haver so-
brecarga no site. Entre em www.sindjusdf.
org.br, clique no banner principal, informe seu
login e senha e imprima seu ingresso. Em caso
de dúvidas, ligue para nosso departamento
de Informática: 3212-2606.

Cada filiado tem direito a um convite, que
vale para duas pessoas. Mas você pode ad-
quirir três convites extras para seus filhos, por
R$ 25,00 cada. São no máximo três ingressos
extras. Você tem até às 16h de sexta para

Fique atento aos
detalhes e boa festa!

O show
é todo

seu
Muita gente queria estar no seu lugar...

Mas não permita que ninguém reproduza seu
convite. Para assegurar o seu direito, utiliza-
remos o sistema de conferência eletrônica,
que só permitirá a entrada de uma matrícu-
la. Em caso de perda ou roubo, entre em con-
tato com nosso departamento de Informáti-
ca (3212-2606).

Os portões serão abertos às 21h. É impor-
tante chegar um pouco antes para escapar de
engarrafamentos. Faça transporte solidário,
divida o carro amigos para diminuir o número
de veículos. Para facilitar a sua entrada, have-
rá vinte terminais.

A festa começa com os DJs Barata e Pezão.
Depois é a vez da banda O Rappa. Em seguida
os DJs voltam para fechar a noite. Portanto,
prepare-se para dançar do começo ao fim!

Nada mais em evidência que os DJs.Eles fazem um verdadeiro encontro deritmos. À frente do Criolina, festa quevirou programa de rádio e TV, Barata(foto) e Pezão levam para as pistas rarasproduções musicais. Garimpando em se-bos e feiras de música independente, adupla montou um repertório sons experi-mentais brasileiros e estrangeiros. Suacoleção de vinis e CDs mistura samba,jazz, gafieira, hip-hop, salsa, samba-rock,funk, cumbia, acid grooves, lambada,afrobeat, suingue do leste europeu, surf-music e regionais brasileiros.

BARATA E PEZÃO

CONVITE EXTRA

CUIDE BEM DO CONVITE

CHEGUE CEDO...

...E DIVIRTA-SE!

Falcão, vocalista
do grupo O Rappa
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No dia 3 (quarta) temos um encontro
marcado na 5ª Marcha Nacional da Classe
Trabalhadora, organizada pela CUT e outras
centrais. As quatro marchas anteriores resulta-
ram em importantes conquistas. Este ano o
tema será “Pelo Desenvolvimento e Valorização
do Trabalho”. Um dos principais focos será a
luta contra a crise financeira: os trabalhadores
não devem pagar por ela.

Nós, servidores do Judiciário e do MPU,
temos um motivo a mais para participar. Em
2009 nosso projeto de revisão de carreira chega
ao Congresso e teremos um forte embate para
garantir os avanços estruturais e financeiros que
almejamos. Não podemos deixar que o governo
use a crise para atrapalhar nossa empreitada.

Participe! A concentração é no estaciona-
mento do Mané Garrincha. A marcha sairá às
10h rumo ao Congresso Nacional.

Marcha dos
Trabalhadores

E você? Tem talento para escrever? Cantar? Dançar? Cozinhar?
Ensinar? Liderar? Organizar? Desenhar? Conversar? Contar his-
tórias? Ouvir? Brincar? Advogar? Contabilizar? Negociar? Cos-
turar? Fotografar? Pintar e bordar? Dirigir? Passear?

Tem muita gente precisando do que você gosta de fazer! Dedique
algumas horas por mês, por semestre ou por ano para fazer a diferen-
ça na vida dessas pessoas. A partir desta sexta, 5/12, veja a lista
das instituições que precisam do seu talento em www.sindjus
df.org.br. Ou ligue para Anária (3212-2602) ou Usha (3212-2632).
Você pode também sugerir instituições para nossa lista. Participe!

Veja a 1ª versão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração
dos servidores do MPU em nosso site: www.sindjusdf.org.br.
Os servidores podem fazer as críticas e sugestões que acharem
necessárias. Os comentários devem ser enviados para planodecarreira
@sindjusdf.org.br. Vamos debater essa versão, que nasceu do material
coletado nos seminários setoriais, em oficinas e no Encontro Nacional
dos Servidores do Ministério Público. Espalhe essa novidade para seus
colegas filiados e nos ajude a formatar o plano perfeito para você.

Plano de Carreira: a vez do MPU
SEJA BEM-VINDO!

Nesta segunda (1º), cerca de 50 novos servi-

dores do STF empossados do dia 26 participam

de um evento de ambientação para conhecer o

funcionamento do tribunal. O coordenador-ge-

ral do Sindjus, Roberto Policarpo, participa do en-

contro com uma palestra de apresentação do

Sindicato, abordando também questões como o

novo Plano de Carreira.

O Sindjus participou de um intenso debate

neste final de semana. Organizada pela Fenajufe

nos dias 29 e 30, a Reunião Ampliada discutiu o

Plano de Carreira do Judiciário e do MPU. Entida-

des de todo o Brasil apresentaram as propostas

aprovadas por seus filiados e discutiram o que já

foi formulado pelo GT de Carreira, que conta com

representantes de vários Estados. O Sindjus le-

vou a maior delegação do país, com quinze dele-

gados. Os pontos levantados serão analisados

pela Comissão Interdisciplinar. Veja mais deta-

lhes em nosso site: www.sindjusdf.org.br

Discussão nacional


