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4 de novembro de 2008

O coordenador-geral do Sindjus, Roberto Policarpo, reuniu-se na segundafeira (3/11) com o Procurador-Geral de
Justiça do MPDFT, Leonardo Bandarra.
Eles trataram da criação de uma comissão interdisciplinar para a revisão da carreira dos servidores do Ministério Público. Policarpo entregou documentação
sobre a comissão do Judiciário, que já
está em vigor; a intenção é reafirmar a
importância dessa ação, mostrando o caminho adotado pelo Judiciário.
O Sindjus já encaminhou ofício solicitando a criação da comissão ao Procurador-Geral do MPU, Antônio Fernando,
mas ainda não obteve resposta. Leonardo Bandarra prometeu ajudar, formalizando o pedido junto ao Conselho do
MPU. “Na última reunião do Conselho eu
discorri sobre a necessidade de atualização da carreira; com o material entregue
pelo Policarpo, já posso pedir a instalação
da comissão”, afirmou Bandarra.

João Carmelino, TST

Karolina Varjão, MPDFT
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Mário Orlando, STJ

Cícera Magalhães, STF

III ENCONTRO
NACIONAL DO
MPU

Comissão interdisciplinar no MPU

Nos dias 14 e 15
acontece o
III Encontro Nac
ional sobre o
MPU, em São Pa
ulo, organizado
pela Fenajufe co
m participação
do Sindjus. O En
contro começa
às 19h com a pa
lestra “Conjuntura, o MPU e a
criminalização
dos movimentos
sociais e sindicais”, com Saulo
Arcangeli,
coordenador de
Formação Política e Organização
Sindical da
Fenajufe. No dia
15 às 9h o
coordenador-ger
al da Fenajufe e
do Sindjus, Robe
rto Policarpo,
fala sobre Plano
de Carreira. À
tarde entram em
discussão a
jornada de traba
lho e a organização dos servid
ores. “Este é
um momento de
união, de arregaçar as manga
s e ir à luta por
uma carreira mai
s forte e justa”, afirma Polic
arpo.

BOLETIM SEMANAL DO SINDJUS • 4/11/2008

A beleza do negro
Começa nesta terça, dia 4, às 19h,
uma exposição que promete dar o
que falar. “Negras Raízes”, do artista
plástico Josafá Neves, conta a beleza
e a diversidade de “ser” negro em 17
óleos sobre tela. Com apoio cultural
do Sindjus, os trabalhos estão expostos na Galeria Chapelaria do Congresso Nacional. A visitação vai até
27 de novembro, de segunda à sexta,
das 10h às 17h. Quem quiser saber
mais sobre esse artista brasiliense
pode acessar o blog http://
josafaneves.blogspot.com. Vale a
pena conferir!

Comissão inicia trabalhos
Agora é pra valer. O coordenadorgeral do Sindjus, Roberto Policarpo, participou da primeira reunião da Comissão Interdisciplinar do Judiciário, com
representantes dos tribunais superiores,
conselhos, TJDFT, Sindjus e Fenajufe.
O objetivo da comissão é discutir o
aprimoramento da carreira, formatar
propostas e levá-las aos diretores-gerais e presidentes dos órgãos. Policarpo afirmou que, depois dos seminários
setoriais e oficinas realizados, o Sindjus já tem algumas propostas. “No en-

tanto, ainda não fechamos a redação.
Temos 60 dias para deliberar todos os
pontos”, informou ele.
O trabalho da comissão será às terças e quintas-feiras, para chegar à redação final o mais rápido possível. Cada órgão terá direito a um voto, assim como o
Sindjus e a Fenajufe. As entidades defenderão o interesse dos servidores, e os
demais membros atuarão em sintonia
com seus órgãos.
Na próxima quinta acontece a segunda reunião.

QUER UM NOVO PLANO DE CARREIRA? PERGUNTE-ME COMO!

SEBASTIÃO SANTOS (MPU)

ANGELA PAES (TRF)

NEUZA SANTOS (TST)

MÁRCIO MELO (TJDF)

Filie-se ao Sindjus,
que já conquistou
três Planos de
Cargos e Salários.

Filie-se ao Sindjus,
que garantiu aumento
mesmo quando o
governo impôs arrocho.

Filie-se ao Sindjus,
que oferece segurança,
serviços e lazer
aos servidores.

Filie-se ao Sindjus,
que sempre defendeu
a nossa categoria
como um todo.
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