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A partir das 9h do dia 4 de julho (quarta-
feira), a CUT tem um novo desafio no 
calendário de lutas deste ano. Com a 

presença de lideranças da Central e de confede-
rações, federações e sindicatos filiados, a CUT vai 
realizar mais uma invasão pacífica do Congresso 
Nacional. A última aconteceu em novembro de 
2005, quando centenas de nós percorremos 
gabinetes e comissões para entregar a Agenda 
dos Trabalhadores, conjunto de propostas para 
o desenvolvimento com valorização do mundo 
do trabalho.

Para o presidente da CUT, Artur Henrique, 
o momento político atual é diferente daquele, 
e como reflexo da mudança de conjuntura e 
com o acúmulo dos debates que a Central está 
desenvolvendo, a intervenção ganhou maior 
densidade. “Estaremos pressionando os congres-
sistas para convencê-los a votar de acordo com os 
interesses da maioria do povo, na medida em que 
os assuntos chegarem às discussões da Casa”, 
enfatiza Artur. 

A recente pauta de reivindicações 
da CUT prioriza os seguintes pontos:

• pela retirada imediata do PLP 01;
• por uma Previdência pública e universal, com 

inclusão de trabalhadores e sem retirada de 
quaisquer direitos.

• pela garantia da negociação coletiva no 
serviço público e respeito total à organização 
dos trabalhadores;

• pela manutenção do veto presidencial à 
emenda 3 e “enterro” definitivo desse proje-
to;

• pela aprovação de projetos que valorizem a 
educação pública de qualidade;
Artur destaca que depois deste ato, a CUT 

fará a denúncia explícita daqueles parlamenta-
res que se mostrarem em posição oposta à que 
defendemos. “Estaremos lá para checar as inten-
ções de voto, lutarmos pelo convencimento e, nos 
casos em que houver resistência, anunciar que 
faremos campanha explícita contra deputados e 

senadores recalcitrantes”, afirma Artur.
“O Sindjus reforça o pedido do presidente 

da CUT no sentido de que esse momento precisa 
de sua participação. Isso mesmo, nós estamos 
falando da sua participação servidor do Judiciá-
rio e da sua participação servidor do Ministério 
Público. Dia 4 de julho, próxima quarta-feira, não 
se esqueça, vamos ao Congresso lutar por nossos 
direitos e por nossas bandeiras”, conclama o co-
ordenador-geral do Sindjus, Roberto Policarpo.

O coordenador-geral do Sindjus e da Fenaju-
fe, Roberto Policarpo, participou de audi-
ência na tarde desta quinta-feira (28/06) 

com a presidente do STF e do CNJ, ministra Ellen 
Gracie, com quem conversou sobre a resolução 
de pendências do Judiciário com os servidores. 

Policarpo entregou à ministra um documento ofi-
cial solicitando providências para a resolução de 
sete itens específicos de interesse dos servidores.  
Ao receber a pauta, a ministra manifestou seu 
comprometimento com as questões expostas e 
disse que está negociando com o Ministério do 

Planejamento a liberação dos recursos necessá-
rios para pagar os passivos.

Dentre as pendências apresentadas constam 
o pagamento dos 11,98% (o principal e juros), o 
pagamento dos quintos e o pagamento do retro-
ativo do enquadramento (estabelecido conforme 
o artigo 22 da Lei 11.416, do PCS, mas pago só 
parcialmente por alguns tribunais). Também foi 
solicitado o estabelecimento do estágio probató-
rio para os servidores num período de 24 meses.

Policarpo pediu, ainda, à ministra, apoio do 
STF na aprovação do PL 319/2007, que traz de 
volta alguns pontos vetados na Lei 11.416 e cor-
rige falhas surgidas durante a regulamentação do 
PCS. O texto trata de redistribuições recíprocas 
entre os cargos de provimento efetivo, ocupados 
ou vagos no âmbito do quadro geral de pessoal 
do Poder Judiciário. 

Em relação às reivindicações específicas 
dos servidores do STF, a presidente afirmou que, 
já designou na última segunda-feira (25/06) a 
ministra Cármen Lúcia Rocha como relatora dos 
passivos trabalhistas existentes no tribunal com 
os servidores. O Sindjus já solicitou audiência 
com a ministra Carmen Lúcia.

MiNiSTrA rECEBE CoordENAdor do SiNdJUS E SE diz 
EMpENhAdA EM rESolvEr pENdêNCiAS doS SErvidorES

ATo dE oCUpAção 
do CoNgrESSo:

dATA: 4/7 (quarta-feira)
horA: A partir das 9h
loCAl: Concentração no 
Auditório Nereu Ramos (Anexo III)

O coordenador do Sindjus, durante a audiência com a ministra Ellen Gracie

CUT ocupa Congresso na próxima quarta-feira
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Depois de um período interditado para 
reformas, o Cefis reabre as portas no dia 
7 de julho com novas opções de lazer 

e mais conforto para todos os associados. Em 
clima de comemoração, um almoço inspirado 
em motivos julinos, com direito a muito forró, 
marcará o final de semana de reabertura do 
nosso clube (veja ao final da matéria como 
adquirir o seu convite). 

Quem participar deste almoço festivo, além 
de se confraternizar com os colegas, vai poder 
conhecer as novidades que estão atiçando a 
curiosidade dos filiados. Só para contar um pou-
quinho de como ficou o Cefis, vale dizer que o 
calçamento da entrada do clube foi reformado, 
as churrasqueiras ganharam uma nova organi-
zação e foi instalado um restaurante, que con-
tará com pratos típicos que darão ainda mais 
sabor aos finais de semana de sua família. 

Mas o sabor não vem só da comida, mas 
também de uma programação cultural perma-
nente. Ou seja, o Cefis vai se tornar um espaço 
de arte. Seja a arte da dança, da música, do es-
porte, do entretenimento, da confraternização, 
da comida, da tranqüilidade, enfim, do seu bem-
estar. E tudo valorizando a nossa cultura. 

Com a reabertura do clube, tudo voltará ao 
normal. Ou seja, os filiados poderão imprimir 
seus convites no site do Sindjus para desfrutar 
das piscinas e churrasqueiras já a partir do dia 
7 de julho. Mas, por conta do novo serviço de 
restaurante, ingressos para o almoço passarão a 
ser oferecidos aos filiados que não quiserem se 
preocupar em fazer churrasco. O Sindjus deixa 
claro que todos poderão desfrutar do clube no 
final de semana de reabertura, mas só participa-
rá do almoço quem comprar o convite. 

Garanta logo o seu convite para o almoço 
festivo do Cefis e saboreie todo o conforto e 
diversão de um clube que o Sindjus reformou 
pensando em você. 

Convite
Convite

Almoço festivo 
Datas: 7 e 8 de julho
Hora: a partir das 12h
Local: restaurante do Cefis

preço:
Para filiado – R$ 30 (1 casal 
+ 2 filhos de até 7 anos)
Convidado - R$ 50 (1 casal 
+ 2 filhos de até 7 anos)
Convites extras para dependentes de filiado – 
r$ 15 reais

Como adquirir o seu Convite?
faça até às 16h da próxima sexta-feira (6/7) um 
depósito identifiCado nas Contas do sindjus. envie o 
Comprovante do depósito para o sindjus (fax – 3224-
9392) e reCeba o seu Convite por e-mail. imprima o seu 
Convite e apresente na portaria do Clube.

Contas para depósito:
Caixa Econômica Federal 
Agência 0847 / CC 070052-5 

Banco do Brasil
Agência: 0452-9 / C/C 403 843-6

dE CArA NovA E CoM FESTA, 
CEFiS rEABrE EM JUlho

As férias escolares das crianças estão che-
gando e com elas uma pergunta: como 
aproveitar de forma saudável o tempo livre 

dessas meninas e meninos cheios de energia? 
Pensando que não existe época melhor para o 
desenvolvimento de atividades recreativas em 
clubes, o Sindjus resolveu reunir a diversão das 
crianças e a tranqüilidade dos pais em um só lugar 
– uma Colônia de Férias. Isso mesmo, uma colônia 
de féria no Cefis com direito a muito entretenimen-
to educativo e esportivo.

Embora estejamos no inverno, o sol tem sido 
um companheiro fiel. Não há nada mais gostoso 
que unir os participantes de uma colônia com brin-
cadeiras aquáticas, com direito a muita animação 
e um ambiente agradável de socialização. Além de 
hidroginástica, as crianças vão participar de ativi-
dades aquáticas competitivas e recreacionais no 
formato de uma gincana, ou seja, equipe x equipe.

Mas nem só a brincadeira atrai. Embora de 
férias, sempre é tempo de aprender. E crianças e 
adolescentes adoram palestras instrutivas sobre 
a saúde e natureza. Assim, o Sindjus quer fazer 
dessa Colônia uma boa oportunidade para a 
conscientização de todos com relação a bons 
hábitos e cidadania.

Ainda aliando diversão e educação, o Sindjus 
vai montar um mural com desenhos e textos 
sobre temas importantes e educativos, como o 
aquecimento global. Neste mural, as crianças 
vão, em grupo, fazer poesias, desenhos, colagens, 
pinturas dentro do tema escolhido. Um incentivo à 
criatividade e à expressão das crianças. E quando 

estiverem prontos, os murais serão expostos em 
uma parede visível a todos como uma exposição 
de arte, valorizando o trabalho das crianças.

Outra atividade muito comum em Colônias 
de Férias que será adotada pelo Sindjus é a caça 
ao tesouro. O Sindjus vai elaborar um tesouro e 
colocá-lo em uma caixa. Esta caixa vai ficar escon-
dida durante toda a brincadeira e para que todos 
cheguem a ela, os participantes terão que seguir 
pistas deixadas por todo o espaço da atividade. 
Uma pista vai levar a outra e a última pista vai 
levar ao tesouro final. As pistas podem ser diretas 
como, - o tesouro está debaixo da maior mesa do 
clube! - ou vir em forma de provérbio, charada ou 
adivinhações. Ao final da atividade, a equipe que 
encontrar o tesouro pode ficar com ele.

Essas são só algumas atividades a serem 
desenvolvidas na Colônia de Férias do Cefis. Um 
lugar mágico, onde as crianças irão aprender se 
divertindo. E o melhor, você estará tranqüilo, por-
que as férias delas além de seguras vão ser muito 
produtivas. De um presente educativo e divertido 
para o seu filho, faça já a inscrição dele na nossa 
Colônia de Férias.

Não perca tempo

o quê: Colônia de Férias
onde: Cefis
Quando: de 16 a 28 de julho
Transporte, alimentação e muita diversão 
Maiores informações poderão ser obtidas no nº 
99511091, com a Juliana

Cefis terá colônia de férias


