
Nesta quinta (12), em homenagem ao Dia Internacional 
da Mulher, o Sindjus promoverá uma sessão especial do 

filme “A Teoria de Tudo”, sucesso de crítica e bilheteria, para 
100 filiadas com direito a acompanhante. A sessão será às 
19h40, no Cinemark - Pier 21.  

As interessadas (promoção válida para mulheres filiadas) 
devem ligar para 3212-2613 até o dia 10, às 16 horas. O sor-
teio será realizado no mesmo dia e a lista das ganhadoras 
será divulgada em nosso site. 

Um filme para pensar, emocionar-se e se encantar com o 
ser humano. 

“A Teoria de Tudo” é, sem dúvida, uma ótima escolha 
para celebrar o Dia Internacional da Mulher. O filme conta a 
história do genial astrofísico Stephen Hawking (interpretado 

Últimos dias para se inscrever para o sorteio 
da sessão especial de  “A Teoria de Tudo”
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por Eddie Redmayne, ganhador do Oscar 2015 na categoria 
melhor ator). Sob o ponto de vista da aluna de Cambridge 
Jane Wide (Felicity Jones), sua mulher, a cinebiografia apre-
senta uma leitura de como Hawking fez descobertas impor-
tantes sobre o tempo, além de retratar o seu romance e a 
descoberta de uma doença motora degenerativa quando 
tinha apenas 21 anos.

Ausência da ministra Laurita 
Vaz impede votação do reen-
quadramento dos auxiliares

Em celebração ao Dia da Mulher, a vice-presidente do STJ, 
ministra Laurita Vaz, foi homenageada no Palácio do 

Planalto, na tarde desta segunda-feira (8), e não pode com-
parecer à sessão do CJF. Dessa forma, como pediu vista do 
processo do reenquadramento dos auxiliares na última ses-
são a matéria não pode ser votada, ficando para a sessão do 
próximo mês. Os coordenadores Cledo Vieira e José Oliveira 
estiveram presentes na sessão e garantem que o Sindjus con-
tinuará promovendo as articulações necessárias junto aos 
conselheiros em defesa da aprovação do reenquadramento. Mulheres homenageadas 

no CEFIS

No dia 8, do-
mingo, em 

celebração ao Dia 

da Mulher, o Cefis, 

nosso clube de 
campo, teve uma 

programação espe-

cial. Além de curtir 

as piscinas, as 
quadras, os jogos 

e descansar em 

meio à natureza, 

as mulheres foram 

brindadas com boa 

música.

Edital de convocação

O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União 
no DF –Sindjus/DF - atendendo ao disposto no artigo 56 o seu Estatuto Social, 
faz saber  no dia 12/03, às 17h em primeira chamada e às 17h30 em segunda 
chamada, será realizada a assembleia para  eleição da comissão que coordenará o 
processo eleitoral do Sindjus triênio 2015/2018. A assembleia  acontecerá no pré-
dio do TST situado no Setor de Administração Federal Sul, quadra 08,lote 1, Térreo.

Brasília, 10  de março de 2015
Diretoria Colegiada do Sindjus


