
“Que seja mais uma oportunidade 

de trabalharmos para o bem do 

sindicato e da categoria, fomentando 

o debate produtivo em torno da atua-

lização do Estatuto, visando otimizar 

esse importantíssimo instrumento 

de lutas, que é o Sindjus-DF. Desde 

já, desejo um ótimo Congresso 

Extraordinário a todos

“
Costa Neto, 
coordenador-geral  
Sindjus-DF

FILIADO À FENAJUFE
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Nos próximos dias 15, 16 e 17 (de sexta a domingo), 

no Hotel San Marco, o Sindjus-DF realizará Congresso 
Extraordinário, uma vez que em maio não foi possível 
apreciar todas as propostas, pois as discussões em 
torno da retirada de direitos (reformas previdenciária 
e trabalhista, entre outros ataques) tiveram destaque. 

Congresso
Extraordinário

dias 15,16,17/9
no hotel 

San Marco

Congresso Extraordinário 
começa nesta sexta-feira

No 7º Congresso foram 
votados apenas os sete pri-
meiros artigos do Estatuto. 
Ainda restam cerca de 170 
propostas de alterações es-
tatutárias que precisam ser 
analisadas. Serão, portanto, 
dias de intenso trabalho e de 
muito debate que devem ser 
vividos com toda seriedade e 
responsabilidade. 

Destacando a importância da unidade para superar 
ataques do governo, o 7º Congresso aprovou, entre ou-
tros pontos, a intensificação da campanha em defesa da 
Justiça do Trabalho e da pressão junto aos parlamenta-
res contra as reformas. Foi referendada a desfiliação do 
Sindjus-DF da CUT.



Hotel San Marco

EXPEDIENTE 
Boletim Sindjus-DF - www.sindjusdf.org.br  

E-mail: atendimento@sindjusdf.org.br  
Texto: Daniel Campos - Designer: Rose Gomes

Coordenadores gerais: Costa Neto  (TRE/DF), 
Chico Vaz  (STJ); Coordenadores de Adminis-
tração e Finanças: Devair Lima (TJDFT), Gilmar 
Saraiva (TRF), Roberto Jovane (TJDFT);  Coor-
denadores de Comunicação, Cultura, Esporte 
e Lazer: Ednete Bezerra (STJ), Paulo Setubal 
(TJDFT); Coordenadora de Assuntos Jurídicos 
e Trabalhistas: Neuza Ferreira (TST); Coordena-
dor de Formação e Relações Sindicais: Josivam 
Evangelista (TJDFT).

15/09 – Sexta Feira
17h      -    Inicio do credenciamento e brunch
18h      -    Abertura
18h30  -    Regimento interno e alteração estatutária (discussão e deliberações)
22h      -    Encerramento do credenciamento e dos trabalhos do dia
 
16/09 – Sábado
8 h      -    Coffee break e abertura do credenciamento do dia
9h       -    Alteração estatutária (discussão e deliberações)
12h     -    Almoço
13h     -   Encerramento do credenciamento dos delegados e observadores
13h15 -   Informes do número de credenciados e destruição dos crachás dos delegados e observadores
               que não compare ceram ao evento – substituição dos delegados faltosos
13h30 -   Alteração estatutária (discussão e deliberações)
16h30 -   Coffee Break
17h     -   Continuação das deliberações sobre alteração estatutária
21h     -   Encerramento dos trabalhos do dia – Confraternização.
 
17/09 – Domingo
8h       -   Coffee Break
9h       -   Alteração estatutária (discussão e deliberações)
12h     -   Almoço
13h30 -   Alteração estatutária (discussão e deliberações)
16h30 -   Brunch
17h     -   Apresentação de moções e encaminhamentos
18h     -   Encerramento

Confira, abaixo, a programação

Hotel San Marco (SHS, quadra 5, Bloco C 
Setor Hoteleiro SUL – Asa Sul). 


