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SÓ PARA VOCÊ

Depois da intensa campanha “7h no MPU:
produtividade com justiça”, organizada pelo
Sindjus, você pode comemorar uma grande
vitória. Foram quase dois anos de muitas
ações judiciais, paralisações, assembléias,
manifestações, mas valeu a pena.
O Conselho de Assessoramento Superior
do MPU se rendeu aos argumentos que
defendemos e reconsiderou a decisão das
40 horas, reduzindo a jornada para 7 horas
diárias. Para aprofundar esse assunto, o
Boletim entrevistou o procurador-geral de
Justiça Leonardo Bandarra (MPDFT),
parceiro de primeira hora na defesa da
jornada de 35 horas. Confira:

Como o senhor vê essa decisão
do Conselho de Assessoramento
do MPU em resgatar a jornada
de 35 horas semanais?
Essa decisão é fruto de um trabalho
de longos anos. Um trabalho de
convencimento em torno da produtividade
dos servidores a partir de uma jornada
menor, visando a melhor prestação de
serviços à sociedade. Agora, os servidores
vão fazer sete horas corridas, ininterruptas
e produzir ainda mais. Tenho certeza de
que o Ministério Público será beneficiado
com uma melhor prestação de serviços.

A luta foi árdua. Como o senhor
analisa a participação do Sindjus?
De fato, o Sindjus realizou um importante
trabalho em conjunto com a atuação do
MPDFT. Nós sempre tivemos um outro
entendimento sobre essa questão da
jornada. E o trabalho do Sindjus foi
essencial no sentido de não deixar esse
tema cair no esquecimento. O sindicato
sempre fez questão de colocar esse tema
em pauta. A participação da entidade
colocando esse assunto em debate e
organizando a categoria foi fundamental
para a concretização desta vitória.

Uma vitória dos servidores

A partir de 1º de outubro você

tem um canal de atendimento

exclusivo no Sindjus: o Serviço

de Atendimento ao Filiado

 (SAF),  de 12 às 18h. Ligue

3212-2613

JORNADA DE 35 HORAS

Debate sobre plano decarreira chega ao MPDFTDepois da PGR, da PRR e da PRDF, o debate sobre a construção de um
plano de carreira chega ao MPDFT. Embalados com essa vitória da jorna-
da, vamos lotar o auditório e discutir novos instrumentos de fortalecer
nossa carreira. Atenção: o debate começa às 13h30 e colocará em pauta
assuntos de interesse da categoria, como a definição de atribuições e
funções, o desenvolvimento na carreira e o reajuste da remuneração.

 Para o procurador-geral de Justiça Leonardo Bandarra, o plano de
carreira a exemplo da luta pela redução da jornada não será uma luta
fácil. “É preciso fazer um planejamento, buscar a tática ideal para fazer
essa revisão na carreira dos servidores. Temos que ter consciência de que
esta será uma jornada longa. Quero deixar claro que a nossa administra-
ção acredita no seu quadro de servidores e, por isso, se empenha em
buscar meios de prestigiar sua atuação”, frisou Bandarra. O debate reali-
zado pelo Sindjus é uma oportunidade de dar sugestões, tirar dúvidas e
definir a melhor tática desta luta.

Campanha do Sindjus: dois anos de manifestações, paralisações e ações judiciais



Marco Aurélio Canedo da Silva, analista
judiciário do TST, foi o último sorteado da
Pesquisa Sindjus 2008. Mas os servidores não
precisam se decepcionar nem desistir de
participar da Pesquisa. O Sindjus continua na
caminhada rumo à valorização do atendimento
ao associado, e, para isso, vai precisar da sua
ajuda. A Pesquisa continua e o Sindicato fará
contato com todos os servidores.

O dimensionamento das ações e atividades
promovidas pelo Sindjus dependem do
conhecimento e da quantidade de informações
que temos no nosso banco de dados. O Dia das
Crianças é um exemplo disso: precisamos saber
quantas crianças são dependentes de nossos
filiados, para realizarmos uma atividade
recreativa e educativa no nosso clube, o Cefis.
Com esses dados teremos a possibilidade de
oferecer mais comodidade e qualidade nos
nossos serviços e garantir um atendimento
especial e individualizado.

Pesquisa Sindjus
continua no ar
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O STF recebe nesta quarta-feira (24)setenta novos concursados, que tomamposse em solenidade com a presença dopresidente do Tribunal, ministro GilmarMendes. São 51 técnicos da área admi-nistrativa, quinze da área de tecnologiada informação, três médicos, um arquite-to e um engenheiro mecânico. A maioriados servidores deve reforçar o trabalhona Secretaria Judiciária, que é a maior doSTF e que, proporcionalmente, mais pre-cisa de funcionários.
O edital do concurso foi lançado emabril de 2008 e a prova aplicada no dia6 de julho. Ao todo, 94.442 inscritosconcorreram às 77 vagas para técnicojudiciário (nível médio), com salário deR$ 3.323,52, e 111 para analista judici-ário (nível superior em várias especiali-dades), com salário de R$ 5.484,08.

Novos concursados
tomam posse no STF

Roberto Policarpo (esq.) entrega a TV a Marco Aurélio: último sorteado
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Atendendo aos pedidos dos associados, o Sindjus ampliou o prazo de inscri-

ção para o 1ª Concurso Atitude de Desenho Infantil. Os interessados podem

enviar os desenhos dos seus filhos para o Sindicato até 10 de outubro. Vamos

deixar as crianças soltarem a imaginação e mostrarem como melhorar o mundo

com atitudes corretas e positivas.

Papai ou mamãe: mostre o que o seu pequeno artista é capaz de fazer! Os

doze primeiros colocados terão suas obras publicadas no calendário 2009 do

Sindjus. Consulte o regulamento no nosso site: www.sindjusdf.org.br

Inscrições para o Concurso de

Desenho são prorrogadas

GABRIELA GONZALEZ


