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Em reunião na última segunda-feira (29) com o
diretor-geral do STF, Alcides Diniz, o coordenador-geral
do Sindjus, Roberto Policarpo, tratou sobre dois assun-
tos importantes para o Judiciário e o MPU: o PL 319/07,
que está parado há quase um ano na Comissão de
Orçamento e Finanças da Câmara dos Deputados, e o
pagamento dos passivos. O coordenador do Sindjus
explica que o pagamento dos passivos deve ser
realizado imediatamente. “Estamos lutando para que
o pagamento dos passivos seja realizado agora, há
muito tempo brigamos por isso”.

Durante o encontro o diretor-geral do STF convidou
Roberto Policarpo a participar de reunião no próximo
dia 9 de outubro na Secretaria de Orçamento Federal
(SOF), para negociar os recursos com a secretária Célia
Corrêa. A intenção do diretor-geral, Alcides Diniz, é de
pressionar o Congresso para que trate, em questão de
urgência, do PL 319, após as eleições municipais.

Até esta sexta (3/10) você pode definir que banda agitará a noite da nossa festa de final de ano. O Sindjus
desenvolveu uma enquete para que os filiados escolham seu artista preferido. Vote no site: www.sindjusdf.org.br.
A festa será em dezembro, mas a definição dos artistas começa agora. Você pode escolher entre Daniela Mer-

cury, Skank,  Capital Inicial ou, para curtir duas atrações em um dia só, Biquíni Cavadão e Monobloco.
Vamos comemorar nossas vitórias no ano de 2008. Vote e participe!

CONCURSO

Atenção! Dia 10 de outubro

encerram-se as incrições

para o 1ª Concurso Atitude de

Desenho Infantil. Ainda é

tempo de participar!

www.sindjusdf.org.br

Passivos e PL 319:
perto da solução

O Dia das Crianças no Cefis será repleto de atrações. O

Sindjus oferecerá, das 9h às 17h, duas camas elásticas, uma

piscina de bolinhas, um pula-pula e um castelinho. Vai ter algodão

doce, cachorro-quente, pipoca e refrigerante. O clube tem um

espaço muito agradável para você curtir o domingo com a família.

Haverá ainda uma apresentação para as crianças, com o grupo

Trupe Circo Íntimo, formado por músicos, atores, circenses e dan-

çarinos. Os filiados que já responderam a Pesquisa Sindjus 2008

podem retirar os convites a partir de quarta-feira, dia 1º, no

nosso site (www.sindjusdf.org.br). Quem ainda não

participou precisa responder, para
que possamos emitir osconvites.

Animação noDia das Crianças



Já está no site do Sindjus
o questionário criado para
desenvolver nosso projeto
de plano de carreira.
Ele foi criado pelo consultor
e especialista em gestão
estratégica de pessoas
Angelino Rabelo dos Santos.

Contamos com sua
participação para atualizar
as atribuições dos servidores.
Só assim poderemos elaborar
um projeto compatível
com as suas necessidades.
O Questionário de
Delineamento dos Cargos
Indispensáveis é simples;
respondê-lo não leva
mais que vinte minutos.

O modelo de questionário
está ao lado. Para ter acesso,
entre na nossa página
(www.sindjusdf.org.br).
São apenas sete perguntas.
Responda de forma sincera
e direta. Depois, salve
no seu computador e
encaminhe-o para o e-mail
planodecarreira@sindjusdf.org.br.
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Quais são
as nossas
atribuições?

PARTICIPE!

Ajude o Sindjus

a formular o nosso

plano de carreira!


