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A partir de sexta-feira (21/11), o Sind-
jus coloca em discussão a primeira ver-
são do plano de carreira para você opi-
nar, sugerir, criticar. Esse material foi com-
pilado a partir das informações apura-
das nos seminários setoriais, nas oficinas,
nas contribuições recebidas por e-mail e
nas reuniões ocorridas até agora. A pri-
meira versão será apresentada aos de-
mais servidores do país e à Comissão In-
terdisciplinar. No entanto, em paralelo à
discussão da Comissão, você também
poderá colaborar com o aprimoramen-
to desse material. Para isso, basta entrar
em nosso site www.sindjusdf.org.br,
acessar a proposta de projeto e enviar
seu comentár io  para o e-mai l
planodecarreira@sindjusdf.org.br. Todas
as mensagens serão lidas, analisadas, dis-
cutidas pela Diretoria do  Sindjus e tam-
bém pela Comissão. Participe! Afinal, é o
futuro da sua carreira que está em jogo!

Plano de Carreira está na rede

Os servidores que quiserem tirar dú-
vidas e expor idéias sobre o plano de
carreira poderão conversar, de forma in-
terativa e moderna, com um especialis-
ta neste assunto - o professor Angelino.
No site do Sindjus você terá a acesso a
um bate-papo on line com o professor,
que está coordenando as oficinas de
discussão, a partir das 19h da próxima
segunda-feira (24/11). A intenção é
formar uma imensa rede de servidores
debatendo, em tempo real, a constru-
ção do plano de carreira. Um feito iné-
dito que consolida a democracia e for-
talece a voz dos servidores. Além do
chat, você pode também usar o e-mail
planodecarreira@sindjusdf.org.br. E en-
tão, vamos teclar?!

No chat, bate-papo
com especialista

O Sindjus investiu em diversosveículos para permitir que os servi-dores saibam, com eficiência e rapi-dez, todo o universo que envolve oPlano de Carreira. Além do site, darevista, do boletim, dos e-mails edo chat, a TV Sindjus também en-trou em campo com informaçõessobre as reuniões e uma entrevistacom o presidente da comissão,Amarildo Oliveira, que explica comoos trabalhos estão se desenvolven-do. Para completar a edição, o coor-denador-geral do Sindjus, RobertoPolicarpo, faz um balanço sobre asreuniões e fala das expectativas.Confira em www.sindjusdf.org.br.

Comissão
Interdisciplinar
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Sai ano, entra ano e a desculpa é sempre
a mesma. No último dia 17, o diretor do De-
partamento de Assuntos Fiscais da SOF, Jor-
ge Alberto de Aguiar Soares, afirmou ao co-
ordenador-geral do Sindjus, Roberto Policar-
po, que a não liberação de recursos para
pagamento do PL 319/07 e passivos é uma
questão técnica. Policarpo contrapôs essa
afirmação, ao dizer que tudo não passa de
uma questão política. Essa não é a primeira
crise que recai sobre nossos ombros. Embora
a economia do país tenha se fortalecido nos
últimos anos, os discursos continuam na mes-
ma linha de que o corte deve ser feito no
bolso dos trabalhadores e, principalmente, dos
servidores públicos.

“Há dinheiro para salvar banqueiros,
grandes empresas, ou seja, todos aqueles que
lucram com a especulação financeira em
detrimento da produção. Só não há meios
de pagar o que devem aos trabalhadores?”,
indagou Policarpo. Os discursos do presiden-
te Lula seguem o raciocínio de que para com-
bater a crise é preciso fortalecer o consumo.
Na prática, há grandes linhas de crédito sen-
do abertas, instituições e empresas sendo
salvas. Por que é que os servidores públicos
têm que pagar sozinhos o preço de uma cri-
se que não é deles?

Está na hora das administrações dos tri-
bunais arregaçarem as mangas e cobrarem
a correção dessa posição equivocada do go-
verno. Os presidentes dos tribunais têm que
se envolver diretamente nessa disputa políti-
ca antes que o Judiciário seja novamente co-
locado para trás na ordem de prioridades do
governo. “Sempre dissemos e vamos repetir:
basta que os tribunais assumam a defesa dos
recursos do Judiciário que o dinheiro sai. Em
2002, quando o País sofria com a queda das
bolsas asiáticas, o ministro Jobim negociou
um orçamento de 2 bilhões para o PCS”, lem-
brou Roberto Policarpo.

Recursos para
pagar servidores:
questão política,
não técnica

BAIXE SEU INGRESSO PARA CURTIR O RAPPA
O show é no dia 5/12, na nossa festa de final de ano. Todos os
filiados têm direito a dois ingressos. É só entrar no site
(www.sindjusdf.org.br), digitar matrícula e senha e imprimir.
Aproveite para preencher nossa pesquisa! Dúvidas: 3212-2606.

Dia da Consciência Negra:

momento para reflexão

O Dia da Consciência Negra, 20/11, é uma data para lembrar o quanto

ainda falta para chegarmos a ser um país igualitário, democrático, que

garanta cidadania para todos: brancos, negros e mestiços. Infelizmente,

o racismo ainda marca, e muito, a nossa sociedade. É o que mostra

a pesquisa Perfil Racial e Percepção do Racismo no Ministério Público

Federal, coordenada por José Jorge de Carvalho, professor de

Antropologia da UnB. A pesquisa foi encomendada pelo MPF e será

publicada ainda este ano, com o apoio do Sindjus. Entre as principais

conclusões, os números mostraram que os brancos representam 75%

dos servidores, e os negros apenas 23%. Nos cargos com poder de

decisão, os brancos são 84% e o número de negros é zero.

CAMPANHA DE FILIAÇÃO NO TST
A partir desta quarta, dia 18/11, os diretores do Sindjus
Cledo de Oliveira, Jailton de Assis, Sheila Tinoco, Valdir
Nunes e Eliane Alves estarão no TST, dando prosseguimento
à campanha de filiação. Eles vão mostrar aos servidores
as vantagens de ser sindicalizado e os serviços que o
Sindjus oferece aos seus associados e familiares.


