
28 de maio de 2009

Nechivile, Pedro Paulo e Mateus e outras
atrações da música sertaneja encerram a
temporada de comemorações do aniversário
do Sindjus. O show será nesta sexta, dia 29,
às 22h, na Hípica de Brasília. Baixe seu
ingresso no nosso site: www.sindjusdf.org.br

Os filiados, aposentados e seus convida-
dos aproveitaram muito os três dias de festas
no último final de semana, com atrações para
todos os gostos. A programação começou na
sexta, dia 22, com um jantar dançante para
os amantes da dança de salão. Com cardápio
variado, música ao vivo e decoração aconche-
gante, o evento agradou a todos. “A festa está
maravilhosa, é uma homenagem magnífica
aos servidores”, elogiou o analista judiciário
Vinícius Noé de Souza.

No sábado, dia 23, cerca de doze mil
pessoas curtiram o som de O Rappa e de
duas outras bandas. A animação foi contagi-
ante e o público dançou até as quatro horas
da manhã. Para um merecido descanso no
intervalo das bandas, o Sindjus disponibilizou
sofás e cadeiras.

Para fechar com alto astral o primeiro
final de semana de comemorações, o show
com André Valadão e outras atrações da
música gospel reuniu cerca de mil pessoas,
no domingo à tarde.

para todos
FESTAS

Reunião com analistas de

saúde, assistência social e

psicologia, para tratar de

temas da área e do Plano de

Carreira. Participe!

ATENÇÃO MPU

12/6 às 14h, no MPDFT

O Rappa

Jantar dançante

Show gospel

Dezenas de caixas de donativos fo-

ram entregues hoje (28) ao Exército. As

roupas, alimentos e remédios doados pe-

los servidores serão entregues às vítimas

das enchentes no Norte e Nordeste. A

campanha, promovida pelo Sindjus, pros-

segue até o dia 16 de junho. Participe!

SOS NORDESTE
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No dia 25, a nova diretoria do Sindjus,
eleita por quase seis mil filiados, foi em-
possada em uma solenidade que contou
com importantes nomes do cenário políti-
co, como Leonardo Bandarra, procurador-
geral de Justiça do MPDFT; José Geraldo
de Souza Júnior, reitor da UnB; Rejane
Pitanga, presidente da CUT-DF Jacy Afon-
so, da CUT Nacional; Lúcia Bernardes, da
Fenajufe; Estefânia Viveiros, presidente da
OAB-DF, e Ibanes Barros Júnior, vice-presi-
dente interino; Roberto Caldas, presidente
da Comissão Nacional de Direitos Sociais
da OAB; Geraldo Magela, deputado fede-
ral; Erika Kokay, deputada distrital; Agnelo
Queiroz, diretor da Anvisa;  Antônio Augus-
to Queiroz, diretor do DIAP.

O servidor do Judiciário e do MPU
trabalha por uma das principais demandas
sociais – a Justiça. Consciente disso, o
sindicato tem lutado pela democratização
da Justiça, a ampliação das varas e a qua-
lificação de seu quadro de pessoal, por
meio de planos de carreira.

Brasília tem condições de ser referên-
cia nacional em desenvolvimento com
justiça social. O Sindjus, com a maturida-
de adquirida em 19 anos de conquistas,
entende que a luta por melhores condi-
ções de trabalho está diretamente associ-
ada à luta por maior qualidade de vida
para os trabalhadores e suas famílias, ou
seja, para a população do DF. Investir na
categoria é investir na cidade.

Aliado à valorização dos servidores, o
sindicato tem cobrado do governo ações em
favor dos direitos da população, como
transporte, saúde, educação, segurança e
meio-ambiente. Recentemente, cobramos
publicamente respeito aos professores, por
parte do GDF. Outro exemplo dessa atuação
é a batalha pela proteção das crianças e
adolescentes, com a campanha por conse-
lhos tutelares em todas as cidades do DF.

A nova diretoria do Sindjus assume
com a missão de continuar a fomentar
uma cultura de justiça e cidadania. Este é
o nosso compromisso com você e com
cada um que queira fazer do Distrito Fede-
ral um lugar melhor para se viver.

Roberto Policarpo
Coordenador geral do Sindjus
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Está se aproximando o encerramento dos trabalhos da Comissão In-

terdisciplinar criada para propor o novo Plano de Cargos, Carreira e Re-

muneração (PCCR) dos servidores do Judiciário. Na reunião desta sema-

na, no dia 26, ficou decidido que os integrantes deverão fechar todos os

pontos, polêmicos ou não, até o dia 5 de junho, quando será realizado um

novo encontro.

A partir dessa nova rodada de discussões, os representantes dos con-

selhos e tribunais que compõem o Judiciário – e que participam da comis-

são – têm de chegar a um consenso e entregar o anteprojeto do PCCR

aos diretores e secretários-gerais até 30 de junho. Integrantes da comissão

acreditam que o PCCR começará a tramitar na Câmara dos Deputados já

no segundo semestre.

As questões ainda pendentes são as relacionadas ao cargo amplo

(instituto que permite ao servidor transitar em outras áreas, desde que

haja vagas e que ele esteja preparado para a função), equivalência de

remuneração, criação do Conselho Gestor de Carreiras e da Escola Naci-

onal de Formação.

O coordenador geral do Sindjus, Roberto Policarpo, propôs que fosse

analisada uma minuta de anteprojeto do TJDF que fala sobre uma gratifi-

cação para servidores da área psicossocial.

Comissão tem até 30 de junho

para apresentar o novo PCCR


