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Vote!

É HORA DE VOTAR

FILIADO A FENAJUFE

Atenção:
(  ) Você é filiado?
(   ) Você se importa com o seu sindicato?
(   ) Você já foi beneficiado por alguma ação do Sindjus-DF?
(   ) Você quer que um sindicato forte lute pela sua valorização salarial?

Se disse sim para alguma dessas perguntas, nos dias 8 e 9 de maio, você tem um compromisso com o futuro do 
Sindus-DF. Exerça o seu direito de voto, compareça às urnas e fortaleça o nosso sindicato. Afinal, é hora de votar!

O seu voto faz a diferença
Cabe a você ajudar a escolher a nova Diretoria Colegiada e os novos membros do Conselho Fiscal para o triênio 

2018/2021. Isso mesmo, você vai escolher quem vai tocar o nosso sindicato e também quem vai fiscalizar tudo o que for 
feito. Observe como você é diretamente responsável pelo que acontecerá com o Sindjus-DF a partir do dia 25 de maio, 
em que toma posse a nova Diretoria.  

Há hora para tudo. Hora para fazer greve, para 

comemorar um reajuste, para debater uma proposta 

relacionada à nossa carreira, para exigir nossas reivin-

dicações, para gritar por respeito. E toda hora é hora 

de estar atento ao que acontece no nosso sindicato – o 

Sindjus-DF.

No momento, a entidade que é o nosso principal 

instrumento de luta e defesa passa por seu processo 

eleitoral. E é importantíssimo que todos nós estejamos 

alertas e conscientes, de modo que participemos ati-

vamente da construção permanente do Sindjus-DF.

Afinal, o reajuste dos nossos salários e dos nos-

sos benefícios, a garantia de um universo de direitos 

e conquistas como os 13,23% e os quintos, as lutas 

contra a reforma da Previdência, o fim da estabilidade 

e a desvalorização, entre outros assuntos e demandas, 

dependem diretamente da atuação do Sindjus-DF.

É o sindicato que nos representa e defende nossos 

interesses.    



E-mail: atendimento@sindjusdf.org.br  

Mobilize amigos e colegas
Além de votar, é muito importante que você converse com seus amigos e colegas de trabalho. Explique a importância 

de todos votarem. Nos dias 8 e 9 de maio, mobilize o pessoal do seu setor. Vamos todos juntos fazer a eleição mais par-
ticipativa da história do nosso sindicato.  

O que você quer para o futuro do Sindjus-DF?
Há duas chapas disputando as eleições do nosso sindicato e 10 candidatos para três vagas titulares no Conselho 

Fiscal. Conheça todos os que estão na disputa em nosso site, nos materiais da Comissão Eleitoral. Vote consciente.

Dedique um minuto ao Sindjus
Votar nas Eleições do Sindjus é um processo rápido, simples e seguro. Além de urnas fixas, muitos locais de trabalho 

contam com urnas itinerantes. É um minutinho que vale por três anos. Pense nisso e vote.

 
Por que novas eleições?
Nos dias 17 e 18 de abril, foram realizadas eleições do Sindjus. Foram registrados 39,83% dos votos. O quórum mí-

nimo, segundo o Estatuto, é de 50% mais um do número de eleitores. Agora, novas eleições foram convocadas para os 
dias 8 e 9 de maio. Nessa ocasião, o quórum estatutário para viabilizar a votação é de 30% mais um.

E se o quórum não for alcançado?

De acordo com o Art. 85 do Estatuto, não sendo atingido o quórum em segundo e último escrutínio, a Comissão 

Eleitoral, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, convocará Assembleia Geral que declarará a vacância da adminis-

tração a partir do término do mandato dos membros em exercício e elegerão Junta Governativa para o Sindicato, 

realizando-se nova eleição dentro de 06 (seis) meses.

Essa seria uma situação inédita, e traz, portanto, uma série de incertezas que podem levar à paralisia total da 

entidade. E diante de lutas importantes em curso, como em defesa dos 13,23%, dos quintos e iniciando uma nova 

campanha salarial, além do combate à Reforma da Previdência, ao fim da estabilidade e aos cortes orçamentários 

sofridos pelo PJU e MPU, não podemos dar qualquer espaço para um cenário de incertezas. Vote e decida agora o 

futuro do nosso sindicato.

Fique do lado do Sindjus-DF
Há campanhas com interesses escusos no sentido de inviabilizar o quórum e as eleições. Isso só prejudica as finan-

ças e as lutas do nosso sindicato. Não permita que isso aconteça, vote! Alguns vão querer que você fique contra o seu 
próprio sindicato, aderindo a campanhas nocivas como essa, mas você tem responsabilidade e quer o bem do nosso 
sindicato.


