
2 de agosto de 2011

Nesta quarta-feira (03), vamos à
comissão Finanças e Tributação (CFT)
da Câmara dos Deputados checar os
resultados concretos do trabalho da
subcomissão criada pelo presidente

ATO AMANHÃ NA CFT

Puty, não empurre
com a barriga
da CFT, Cláudio Puty, para garantir a
votação do PL 6613/2009. Na ses-
são do dia 6 de julho, Puty evitou a
aprovação do projeto com a alegação
de que não havia a previsão orçamen-
tária necessária à sua aprovação e
que a criação dessa subcomissão iria
resolver essa questão.

Na mesma reunião, o presidente
garantiu aos servidores que não iria
empurrar com a barriga a aprovação
de nosso projeto. Por isso a presen-

ça dos servidores lotando a Comis-
são é muito importante. Vamos dei-
xar claro que estamos de olho e co-
braremos o compromisso público fei-
to por Cláudio Puty.

Objetivo é mostrar ao presidente da Comissão que estamos de olho e
cobraremos o compromisso de não adiar mais a aprovação do PL 6613

Uma verdadeira crise se instalou no
TJDFT com a publicação da Portaria 37,
que versa sobre a compensação dos ser-
viços represados durante a greve. Uma
comissão formada pelo corregedor, Sér-
gio Bittencourt, pelo secretário-geral da
presidência, Guilherme de Sousa Julia-
no, pelo juiz auxiliar da presidência,
Eduardo Rosas, e pelo Sindjus, havia
acordado que os servidores cumpriri-
am duas horas a mais na jornada até
que o serviço acumulado ao longo do
período de paralisação fosse colocado
em dia.

A Portaria 37 foi publicada totalmen-
te diferente do que fora acordado. De-
vido à quebra unilateral de um acordo,
o sindicato, que já procurou o correge-
dor para pedir alterações do texto pu-
blicado, vai protocolar um recurso con-
tra a Portaria 37. “A portaria vai contra
os interesses dos servidores, da socie-
dade e da própria administração do TJ.
Os servidores combinaram, na maioria
dos setores, quem deveria ir à greve. Aca-
bada a greve, foram feitos mutirões e
colocaram em dia o trabalho. Isso deve
ser considerado”, afirma a coordenadora

Sheila Tinoco.
 O sindicato está atento aos abu-

sos. Desde o final da greve, nossos co-
ordenadores acompanham de perto a
compensação dos serviços em cada
local de trabalho, bem como os proble-
mas decorrentes dessa portaria, comu-
nicando tudo à corregedoria, que tem
solicitado às unidades informações so-
bre o serviço atrasado. “É preciso que
os gestores e os servidores informem
os problemas decorrentes desta porta-
ria não só ao sindicato, mas também à
corregedoria”, pede Sheila.

Dia: 03/08/2011

Horário: 9h

Local: Plenário da CFT

(Câmara dos Deputados)

ANOTE

Inscrição: 15/07 a 10/08
Eleição: 16 e 17/08

Divulgação dos eleitos: 18/08
Posse: 19/08

ELEIÇÕES 2011
DELEGADOS SINDICAIS

Sindjus trabalha pela alteração da Portaria 37 do TJDFT
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No dia 10 de agosto encerram-se as
inscrições para a eleição dos novos inte-
grantes do Conselho de Delegados Sindi-
cais de Base. Para inscrever-se, basta aces-
sar a página do sindicato, clicar no ban-
ner referente à eleição, fazer seu login,
preencher e enviar sua ficha de inscrição
juntamente com uma foto, que irá ilus-
trar a publicação impressa de apresenta-
ção dos candidatos.

 Fique atento ao calendário abaixo
e saiba um pouco mais sobre quem é e
qual o trabalho de um delegado sindi-
cal, bem como alguns pontos do regi-
mento para a eleição:

Quem é o delegado sindical?
É representante do sindicato no lo-

cal de trabalho. Ele ajuda a organizar a
nossa luta e faz com que o sindicato
esteja presente em todo lugar. É aquele
que traz as notícias do Sindjus e leva os

Inscrições para delegados sindicais
terminam no dia 10 de agosto

Quem pode votar?
Todo filiado que, na data da eleição,

tiver mais de 60 dias de inscrição no qua-
dro social, tiver quitado as mensalidades
até 30 dias antes das eleições e estiver
no gozo dos direitos sociais garantidos
no estatuto.

Qual a proporção de eleitos?
Os sindicalizados terão direito de ele-

ger os delegados, em seus respectivos lo-
cais de trabalho, na proporção de 1% do
número de filiados por local de trabalho,
assegurando-se um representante para
qualquer local de trabalho com número
inferior a 1% dos filiados do Sindjus, des-
de que haja no mínimo dez filiados.

CALENDÁRIO
15/7 a 10/8 – período de inscrições
16/8 e 17/8 – eleições
19/8 – posse

Na próxima sexta-feira (5), às 14h, no auditório da CUT-DF, os
delegados sindicais do Sindjus se reúnem para definir as próximas
ações ligadas à aprovação do nosso PCCR. Essa reunião já havia
ficado agendada desde a assembleia do dia 6 de julho.

 Nesse encontro, os delegados irão trazer dúvidas e sugestões da
categoria e debater a conjuntura atual visando à aprovação ime-
diata dos PLs 6613 e 6697 no Congresso Nacional. Procure o dele-
gado sindical do seu local de trabalho e colabore com essa reunião.

Delegados se reúnem
para traçar estratégias

problemas dos filiados – dos pequenos
aos grandes – e suas reivindicações para
a diretoria.

Como é o trabalho de
um delegado sindical?

O trabalho de um delegado sindical
é muito sério. É preciso muito empenho
e disposição para cumprir obrigações
como: participar de todas as assembléi-
as, ir a todas as reuniões de delegados,
estar presente nas atividades do sindi-
cato, distribuir e discutir todos os comu-
nicados e jornais do sindicato, estar sem-
pre atento para ouvir e levar ao sindica-
to as propostas e críticas de seu local
de trabalho.

Quem pode ser candidato?
O filiado que, nada data da realiza-

ção da eleição, tiver mais de 3 meses de
inscrição no quadro social do sindicato.

PCCR Congresso:
projetos
emperrados
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