
Dia 1º de agosto:
MPDFT - 13h
PGR - 16h

Dia 2 de agosto:
TJDFT - 17h

Dia 3 de agosto:
TST - 13h30
TRF e JF - 16h

Dia 4 de agosto:
STJ  - 13h
STF - 16h

Dia 5 de agosto:
STM - 13h30
TRT e Varas Trabalhistas - 16h
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Boletim Semanal

D
epois de uma
maratona de vi-
sitas aos locais
de trabalho, o
Sindjus promo-

ve uma semana de assem-
bléias setoriais, nos primei-
ros dias de agosto, a fim de pressionar o pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal e Pro-
curador-geral da República  a enviarem os
PCS ao Congresso Nacional.

 Os caminhos paras os PCS tramitarem
no Congresso já está livre. O que falta, ago-
ra, é pressão...e muita pressão. Assembléi-
as lotadas, com representatividade, com
demonstração de força e disposição de con-
quistar o PCS do Judiciário e também o PCS
do Ministério Público.

 É bom lembrar que a movi-
mentação estará acontecendo
em todos os cantos do país, sob
a coordenação da FENAJUFE -
Federação Nacional dos Traba-
lhadores do Judiciário Federal e
Ministério Público da União.

 E se o presidente do STF e o procura-
dor-geral do MPU não enviarem os PCSs
até 8 de agosto, a categoria, com certeza,
vai parar no dia 9, como forma de chamar
a atenção deles para a tarefa, primordial
para que possamos aprová-los no Congres-
so Nacional, ainda este ano.

Portanto, fique de olho no calendário.
Participe de sua assembléia.
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Na luta pelos PCS,
o Sindjus promove uma semana de assembléias

Os dirigentes do Sindjus, Roberto Poli-
carpo e Sheila Tinoco, cobraram do presidente
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, desembargador José Jeronymo
Bezerra da Silva, na tarde de terça-feira (19),
o pagamento imediato dos passivos penden-
tes com os mais de quatro mil servidores do
tribunal, tais como, anuênio, retroativo dos tíque-
tes, auxílio pré-escolar, entre outros. Outro as-
sunto em pauta foi o PCS. O coordenador-geral do
Sindjus pediu empenho do presidente para que o
PCS possa ser encaminhado ao Congresso.

 Mas a reclamação principal apresenta-
da pelo sindicato foi o pagamento de atrasa-
dos aos juízes. Ao assumir que aliviou “o cor-
po de juízes com o pagamento do anuênio por
causa do fim do abono em dezembro de 2004”,

Sindjus cobra do TJ mesmo tratamento dado
aos magistrados no pagamento de atrasados

o presidente lamentou a falta de recursos or-
çamentários para pagar aos servidores.

 Policarpo, no entanto, mostrou ao pre-
sidente José Jeronymo a necessidade do Tri-
bunal buscar uma solução imediatamente
“Não é justo que os juízes recebam atrasa-
dos e os servidores não”, afirmou Policarpo.

 O presidente determinou à subsecretá-
ria de Orçamentos e Finanças, Vera Lopes,
que apresentasse todos os números ao Sind-
jus e agendou uma reunião do setor com o
sindicato. A reunião ocorrida duas horas de-
pois deixou claro que existe a possibilidade
de fazer pagamento de parte dos atrasados
dos anuênios, ainda esse mês. O valor não
foi definido, ficou para esta quarta, dia 20, a
partir das 13h, quando os dois voltam a se

encontrar. Além do total a ser pago este mês,
Vera Lopes prometeu apresentar à direção
do Sindjus um levantamento de todos os pas-
sivos devidos aos servidores do TJDFT.

 Na reunião, a direção do Sindjus pre-
tende elaborar um cronograma de paga-
mento de todos os passivos, acabando
de uma vez por todas com essa agonia
entre os servidores, por não saberem
quando poderão contar com a quitação
plena de todas as dívidas do tribunal.



Boletim Semanal do Sindjus

 O Sindjus já está distribuindo os con-
vites para a festa do dia 20, quando esta-
remos comemorando o 15º aniversário
da nossa instituição sindical. A festa
será animada com um grande show da
banda Blitz, com direito à bem humo-
rada e alegre música dos anos 80.

 A entrega dos convites começa hoje,
dia 20, no TST e percorrerá todos os lo-
cais de trabalho. E será reforçada nos dias
das assembléias setoriais, quando, então,
a categoria estará de volta do recesso.

 A direção do sindicato pede aos
filiados que não repassem o convite
para quem não é filiado. Isso desmoti-
va a filiação e todos saem perdendo.
Afinal, estando filiados é que apren-
demos o valor da luta coletiva.

 

A
diretoria do Sindjus con-
vocou reunião do Conse-
lho de Delegados Sindi-
cais para o próximo dia
29, às 14h, no auditório

da CNTE, SDS, Ed. Venâncio V, 2º an-
dar. Além de avaliar o movimento, o
conselho vai discutir a organização
da paralisação do dia 9 de agosto
e mobilizar os servidores de cada
tribunal e do Ministério Público
para as assembléias setoriais. A
pauta estará aberta também a no-
vos pontos, que forem julgados
importantes e pertinentes.

Conselho de
Delegados
Sindicais
reúne-se
dia 29

A diretoria do Sindjus comprou ontem,
19, o pálio fire 2 portas, que será sorteado
entre os filiados, no próximo dia 20 de agos-
to, durante a festa de 15 anos do sindicato e
encerramento da campanha de filiação, que
ocorre no dia 19 de agosto.

 O mês de agosto está chegando. E com
ele os últimos dias para quem quiser aumen-
tar as chances para ganhar este carrão. A
galera mais batalhadora em prol das sindi-
calizações vibra mais, porque sabe que tem

O Pálio já foi comprado

mais chance. E está mais atenta à procura
de quem ainda não é sindicalizado.

A decisão de que todos poderão con-
correr, mesmo sem estar presente à fes-
ta do dia 20, foi muito bem recebida, em
todos os locais de trabalho por onde an-
dou a direção do Sindjus.

A campanha de filiação tem se revelado
um mecanismo importante para a ampliação
do quadro de filiados e para que nossa enti-
dade seja cada vez mais forte e mais atuante.

Distribuição dos
convites já começou

 Festa do dia 20

Funcionária da concessionária entrega as chaves do Pálio aos diretores Valdir Ferreira e Cledo Oliveira


