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O coordenador-geral do Sindjus, Ro-
berto Policarpo, reuniu-se na segunda-
feira (3/11) com o Procurador-Geral de
Justiça do MPDFT, Leonardo Bandarra.
Eles trataram da criação de uma comis-
são interdisciplinar para a revisão da car-
reira dos servidores do Ministério Públi-
co. Policarpo entregou documentação
sobre a comissão do Judiciário, que já
está em vigor; a intenção é reafirmar a
importância dessa ação, mostrando o ca-
minho adotado pelo Judiciário.

O Sindjus já encaminhou ofício soli-
citando a criação da comissão ao Procu-
rador-Geral do MPU, Antônio Fernando,
mas ainda não obteve resposta. Leonar-
do Bandarra prometeu ajudar, formali-
zando o pedido junto ao Conselho do
MPU. “Na última reunião do Conselho eu
discorri sobre a necessidade de atualiza-
ção da carreira; com o material entregue
pelo Policarpo, já posso pedir a instalação
da comissão”, afirmou Bandarra.

Comissão interdisciplinar no MPU
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PU Nos dias 14 e 15 acontece oIII Encontro Nacional sobre oMPU, em São Paulo, organizadopela Fenajufe com participaçãodo Sindjus.  O Encontro começaàs 19h com a palestra “Conjun-tura, o MPU e a criminalizaçãodos movimentos sociais e sindi-cais”, com Saulo Arcangeli,coordenador de Formação Políti-ca e Organização Sindical daFenajufe. No dia 15 às 9h ocoordenador-geral da Fenajufe edo Sindjus, Roberto Policarpo,fala sobre Plano de Carreira. Àtarde entram em discussão ajornada de trabalho e a organi-zação dos servidores. “Este éum momento de união, de arre-gaçar as mangas e ir à luta poruma carreira mais forte e jus-ta”, afirma Policarpo.
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Comissão inicia trabalhos

Começa nesta terça, dia 4, às 19h,
uma exposição que promete dar o
que falar. “Negras Raízes”, do artista
plástico Josafá Neves, conta a beleza
e a diversidade de “ser” negro em 17
óleos sobre tela. Com apoio cultural
do Sindjus, os trabalhos estão expos-
tos na Galeria Chapelaria do Con-
gresso Nacional. A visitação vai até
27 de novembro, de segunda à sexta,
das 10h às 17h. Quem quiser saber
mais sobre esse artista brasiliense
pode acessar o blog http://
josafaneves.blogspot.com. Vale a
pena conferir!

A beleza do negro

Agora é pra valer. O coordenador-
geral do Sindjus, Roberto Policarpo, par-
ticipou da primeira reunião da Comis-
são Interdisciplinar do Judiciário, com
representantes dos tribunais superiores,
conselhos, TJDFT,  Sindjus e Fenajufe.

O objetivo da comissão é discutir o
aprimoramento da carreira, formatar
propostas e levá-las aos diretores-ge-
rais e presidentes dos órgãos. Policar-
po afirmou que, depois dos seminários
setoriais e oficinas realizados, o Sind-
jus já tem algumas propostas. “No en-

tanto, ainda não fechamos a redação.
Temos 60 dias para deliberar todos os
pontos”, informou ele.

O trabalho da comissão será às ter-
ças e quintas-feiras, para chegar à reda-
ção final o mais rápido possível. Cada ór-
gão terá direito a um voto, assim como o
Sindjus e a Fenajufe. As entidades defen-
derão o interesse dos servidores, e os
demais membros atuarão em sintonia
com seus órgãos.

Na próxima quinta acontece a segun-
da reunião.
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