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Um papel transformador
Os delegados sindicais serão os primeiros a

debater o plano de carreira dos servidores do
Judiciário e do Ministério Público, no primeiro
encontro do novo Conselho de Delegados Sindi-
cais de Base, no dia 1º de agosto, às 10h, no
Instituto Israel Pinheiro. O papel do delegado
como agente de transformação das relações de
trabalho é o tema da oficina promovida pelo
Sindjus/DF no encontro. Confira a programação:

PARTICIPE DOS SEMINÁRIOS PARA DISCUSSÃO DO PLANO DE CARREIRA

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) discutiu, no dia 18 de
julho, a atual situação da inflação no país. Segundo a CUT, as altas
taxas básicas de juros são contrárias aos interesses da classe traba-
lhadora, porque o aumento não tem efeito sobre o combate à infla-
ção e servirá para penalizar ainda mais os assalariados. A CUT elabo-
rou algumas propostas, entre elas o fortalecimento do salário míni-
mo, para recuperar o poder de compra das classes de menor renda.
Os assalariados de menor rendimento estão entre os mais atingidos
pela aceleração inflacionária, pois é grande o peso dos alimentos
sobre sua renda. A cesta básica no município de São Paulo, medida
pelo DIEESE, aumentou 30,83% de julho de 2007 a junho de 2008.

Para ver as propostas da CUT acesse nosso site:
www.sindjusdf.org.br

CUT propõe combate à inflação

1º/8: Delegados Sindicais

13/8
14h – STJ/CJF (Convidado:
Diretor-Geral Athayde Fontoura)

16h  –  TRF/JF (Convidado:
Diretor-Geral Silvio Ferreira)

20/8
14h  –  TST
(Convidado:
Diretor-Geral
Alexandre
de Jesus)

16h  –  TRT

22/8
14h  –  TSE (Convidado:
Diretor-Geral Miguel
Augusto Fonseca)

16h – TJDFT (Convidado:
Chefe de gabinete do presi-
dente Charleston Coutinho)

15/8

14h  –  STF (Convidado:
Diretor-Geral Alcides Diniz)

17h  –  STM (Convidado:
Diretor-Geral Moisés
Francisco de Sousa)

21/8
13h30  –  MPU
(Convidado:
Secretário-
Geral Carlos
Frederico)

17h  –  TRE

A partir do dia 5/8 o Sindjus es-tará fazendo uma pesquisa paraconhecer melhor o sindicalizado e,assim, construir um atendimentocada vez mais completo. Participe!Responda as perguntas econcorra a quatro TVs de LCD,uma por semana.

Prazer em conhecerPESQUISA SINDJUS/2008

10h – Oficina: o delegado como agente
de transformação das relações de trabalho.

12h – almoço.
14h – Trabalho em grupo: planejamento das

ações definidas no Congresso.
16h – Plano de Carreira: debate e organização

das palestras sobre carreira.
18h – happy hour.



Pintando o sete

www.sindjusdf.org.br

Deixe seu filho para pintar o sete no 1º Concurso Atitude de
Desenho Infantil “Imaginando o Futuro”. As inscrições vão
de 1º de agosto a 1º de outubro. Os 12 vencedores terão

seus desenhos publicados no calendário 2009 do Sindjus/DF
e receberão prêmios. Veja o regulamento no nosso site:

SINDJUS • Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no DF
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O portal do Sindjus/DF recebe milhares de
acessos por mês, de sindicalizados e outros
internautas interessados no nosso conteúdo.
Por isso, resolvemos oferecer um espaço para
o associado anunciar seus produtos. Caso
você tenha algo para vender, alugar ou tro-
car, envie o anúncio para o nosso e-mail:
classificados@sindjusdf.org.br

Quer vender? Mande para
os Classificados do Sindjus

Nossa revista está de roupa nova.
Para comemorar a edição número 50, de-

cidimos presentear você, sindicalizado, com
uma reforma gráfica e editorial. Confira as repor-
tagens sobre o plano de carreira, os programas de

qualidade de vida no serviço público e os resultados
da CPI do Sistema Carcerário. Veja também as duas
novas seções: Outros Eus, com o perfil de servido-

res que se dedicam a atividades diferentes fora
 do trabalho, e Roteiro das Artes, que neste

número homenageia Athos Bulcão por
seus 90 anos de idade (e 50

de Brasília).

PARA
COMEMORAR

A partir do dia 2 de agosto deste ano, já
podemos aproveitar a piscina aquecida do Clube

Cefis – mais uma comodidade que o Sindjus
conquistou para o sindicalizado e sua família.

Venha curtir a piscina
aquecida do Cefis


