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Aniversário é para lutar e conquistar!

Aniversário do Sindjus 
marca lançamento da 
campanha pela equipa-

ração salarial com Legislativo.
No dia 25 de maio o Sindjus 

comemora 23 anos de existên-
cia em favor da construção de 
uma categoria forte, unida e 
respeitada. Nada melhor para 
celebrar essa data do que de-
bater a valorização da nossa 
carreira e festejar a nossa 
união em companhia daqueles 
que dão sentido e significado 
ao sindicato – os filiados.

Desse modo, a programação 
do aniversário do Sindjus vai 
contar com um debate sobre 
o tema que vai nortear nossa 
luta: a equiparação salarial da 
nossa categoria com a Câmara 
dos Deputados.

O futuro da nossa 
carreira em debate

Todos os servidores estão 
convidados a participar desse 
evento, nos dias 23 e 24 de maio, 

no auditório da LBV. A abertura 
do seminário, no dia 23, às 19 
horas, terá como tema “Tarefas 
maiores exigem remunerações 
maiores”, em alusão ao fato 
de que as atribuições dos 
servidores do Judiciário e do MPU 
estão sendo constantemente 
redimensionadas sem que haja a 
contrapartida salarial.

Durante todo o dia 24 de 
maio (sexta-feira) serão 
realizados debates visando 
construir essa equiparação 
salarial com a Câmara 
dos Deputados. As metas 
impostas ao Judiciário pelo 
CNJ estão sendo cumpridas 
com êxito graças ao empenho 
dos servidores. E isso será 
trazido à tona no painel 
“Justiça em números: o papel 
dos servidores no sucesso 
alcançado desde a criação do 
indicador”.

Na mesa “Conciliação,   
mediação e formas alternativas 
de solução de conflitos: os 
servidores entregando a 

prestação jurisdicional” será 
discutido o papel dos servidores 
no aprimoramento da Justiça, 
com participação direta na 
consolidação da democracia e da 
cidadania. Um papel que merece 
ser reconhecido e     valorizado 
pela cúpula do Judiciário e do 
MPU, pelos outros poderes, pela 
mídia e pela sociedade.

Logo após o almoço que será 
oferecido aos participantes o 
painel “As semelhanças entre 
as carreiras dos servidores da 
Justiça e do Legislativo”, que 
tem por objetivo legitimar 
essa luta e viabilizar a busca 
pela equiparação salarial.

A partir do que será apre-
sentado durante os dois 
dias de seminário, realizare-
mos trabalho em grupo com 
metodologia que possibilite o 
registro das idéias e propos-
tas de todos os participantes, 
tudo isso para tornar possível 
a equiparação salarial dos ser-
vidores do Judiciário e do MPU 
com o Legislativo.
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O melhOr dO fOrró de BrAsíliA

A comemoração do aniversário de 23 anos do Sindjus 
contará com um arraial para animar toda a categoria. Os 
filiados e seus familiares, embalados pelo forró da banda 
Caco de Cuia, estão convidados a arrastar o pé na noite 
do dia 24 (sexta-feira), no estacionamento da LBV. A festa 
contará com decoração, música ao vivo e barraquinhas 
com o que há de melhor nas comidas típicas dos festejos 
juninos.

Venha assoprar as velinhas de 23 anos do Sindjus em 
clima de São João.

ABErTUrA – TArEfAS MAiOrES ExigEM rEMUNErAçõES MAiOrES

23/05

PROGRAMAÇÃO

24/05

19h

Almoço12h30

JustiçA em números: o pApel dos servidores no sucesso 
AlcAnçAdo desde A criAção do indicAdor9h30

conciliAção, mediAção e formAs AlternAtivAs de solução de 
conflitos: os servidores entregAndo A prestAção JurisdicionAl11h

pAinel: As semelhAnçAs entre As cArreirAs dos 
servidores  dA JustiçA e do legislAtivo14h

trAbAlho em grupo - diálogos15h

ApresentAção dos trAbAlhos em grupo e encerrAmento18h

festA pré-JuninA, com o melhor do forró de brAsíliA19h

HAVErÁ SOrTEiO DE BriNDES PArA OS fiLiADOS 
PrESENTES NA fESTA ÀS 21 HOrAS.


