
7 de outubro de 2009

O dia 7 já chegou e o indicativo de greve será votado, logo mais, na assem-
bleia geral dos servidores da Justiça e do MPU, para o envio imediato do PCCR
ao Congresso. É preciso mostrar a nossa força de mobilização e a capacidade
de união da categoria.

“Este é o nosso objetivo. Se até agora um longo caminho de debates e
reuniões foi trilhado por todos nós, desde outubro do ano passado, os próximos
passos em direção a uma nova conquista é só uma questão de tempo e de
continuidade do processo”, afirma Policarpo, coordenador geral do Sindjus, ao
convocar a categoria para cruzar os braços.

Em reunião com mais cem pessoas, realizada ontem na Associação dos
Oficiais de Justiça do DF, Policarpo voltou a evocar a participação de todos
na assembléia de amanhã. “É preciso que todos os servidores estejam uni-
dos para que consigamos enviar o plano salarial ao Congresso. A participa-
ção dos oficiais de justiça é fundamental para conseguirmos alcançar este
objetivo, se preciso for, iremos à greve e contamos com a participação dos
oficiais” disse Policarpo.

“Não há o que temer. Estamos
agindo dentro da lei 7.783/89,
que garante o direito de greve aos
trabalhadores brasileiros”, reafir-
ma Policarpo. Segundo a interpre-
tação do ministro Eros Grau, do
STF, “frustrada a negociação ou
verificada a impossibilidade de
recursos via arbitral, é facultada a
cessação parcial do trabalho”.

Como forma de proteger a
categoria de eventuais retaliações
em razão da greve, o Sindjus de-
terminou ao seu departamento
jurídico que protocolasse um aviso
prévio de greve. Isto foi feito dia
28, após a decisão da assembléia
de 23 de outubro, que optou pela
paralisação em caso de recuo dos
ministros na promessa de envio
do PCCR ao Congresso. “A medi-
da também serve para respaldar a
categoria de possíveis discussões
sobre a legalidade do movimen-
to”, disse Policarpo.

Movimento
respaldado

pela lei

Agora, ou vai ou racha
PCCR

Servidores do Judiciário e MPU votam hoje o indicativo de greve
pelo envio imediato do plano de carreira ao Congresso

Policarpo em reunião na Associa-
ção dos Oficiais de Justiça:
mais de cem pessoas presentes
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A cantora Maria Rita lançará no próximo dia 24 de outubro, no Clube
do Servidor, a primeira edição de shows do projeto Viver Cultura, do Sind-
jus-DF, e reinicia a trajetória de apresentações artísticas no local, fechado
há mais de dez anos. Ela cantará o repertório do último álbum Samba
meu e também sucessos dos trabalhos anteriores. O show abre uma série

de produções do programa do Sindjus e reinicia as atividades do Clube
do Servidor, agora sob gestão do sindicato.

O Viver Cultura é um programa cultural organizado pelo Sindjus-DF,
com base na Lei Rouanet, a ser financiado por uma parcela de até 6%
do imposto de renda de pessoas físicas devido dos trabalhadores do
Judiciário e do Ministério Público, independentemente de filiação ao
sindicato. Como participante do programa, o servidor empresta a sua
solidariedade à produção de bens culturais no Distrito Federal, e ga-
rante o seu acesso aos diversos projetos agendados.

O Programa terá também apresentações de um grupo de san-
foneiros de Brasília em cidades-satélites, com entrada franca e ao
ar livre, apresentação de grandes shows de artistas nacionais,
em local fechado. Os Participantes do Programa terão acesso
facilitado aos shows fechados através de cortesias e descontos

especiais nos ingressos. Todas as apresentações e shows são aber-
tos a todos os públicos.

Não podia ser diferente, após
tantos dias, semanas e meses de ba-
talha pelo Plano de Carreira, Cargos
e Salários, com sucessivas assemblei-
as gerais, reuniões, avanços e recuos
para o envio do PCCR ao Congresso.
Agora, pausa para a alegria e a mú-
sica! Pausa para a festa dos traba-
lhadores. Na última sexta-feira (2), a
Praça dos Tribunais foi palco da pri-
meira edição do Sarau da Luta, pro-
movido para unir ainda mais os ser-
vidores no objetivo de enviar o PCCR
para o Congresso Nacional. Na noite
cultural, servidores do Judiciário e do
MPU mostraram intimidade com a
música. Embalados por clássicos do
rock e do forró, muitos colegas reci-
taram poesias e versos.

O servidor do TST Aloísio César

SARAU DA LUTA SERÁ
REALIZADO MENSALMENTE

Show de Maria Rita devolve
glamour ao Clube do Servidor

cantou com o sanfoneiro Sivuquinha
de Brasília os grandes sucessos do
estilo nordestino, acompanhados
pelos percussionistas Roberto Santa-
na e Gilson Farias. Também teve
MPB com o cantor Duda Moreira,
além do pop/rock feito pela banda
Rota Music, do servidor Rochinha,
do TJDFT. O evento contou, ainda,
com a participação do poeta Pauli-
nho de Olinda.

“É importante manter todos
juntos nesse momento de indicativo
de greve. Além de assembléias e
protestos, todos viram ser possível
fazer política sindical por meio da
cultura popular”, disse Policarpo,
coordenador-geral do Sindjus, ao
anunciar que o sarau será realiza-
do todos os meses.

As inscrições para a Olimpíada daJustiça estão a pleno vapor. São maisde 350 inscritos e os cliques no sitenão param. Temos novidades para oevento: a corrida de atletismo dos 5km será realizada nas ruas, em frenteao Clube do Servidor, encerrando asatividades dos jogos  no dia 13/12.A corrida é aberta a todos os ins-critos em qualquer modalidade. Seráuma grande confraternização do es-porte e uma oportunidade de reunir osparticipantes em uma única prova.Também será a única que premiarátodos os atletas que completarem aprova. Para se inscrever acessewww.olimpiadasdajustica.com.brA Olimpíada da Justiça será de 4 a13 de dezembro e começa com umshow de Cláudia Leite, no Ginásio Nil-son Nelson.

Novidades naOlimpíada daJustiça 2009


