
Em agosto, o Sindjus/DF promoverá
uma série de seminários para discutir o
plano de carreira dos servidores do Ju-
diciário e do Ministério Público, com sin-
dicalizados, delegados e servidores. A
idéia é criar um espaço de discussão
para que todos possam fazer sugestões
e discutir um novo plano. Por isso, sua
participação é vital.

O Sindicato convidou diretores-ge-
rais de cada órgão do Judiciário e do
Ministério Público para discutir os pon-
tos desse plano. Segundo o coordena-

dor-geral do Sindjus/DF, Roberto Policar-
po, as conclusões dos eventos serão uti-
lizadas em um seminário nacional, que
deverá ser promovido pela Fenajufe ain-
da neste semestre.

Chegou a hora de tirar suas dúvidas
e de complementar o plano de carreira
para atingir o seu setor de trabalho e toda
a categoria. O Sindjus quer conquistar
mais benefícios para os servidores do
Judiciário e MPU, de forma democrática.
Veja o calendário dos seminários e par-
ticipe. Contamos com sua presença!

Anuncie nos Classific
ados do

Sinjus! Nosso portal recebe

milhares de acessos por mês.

Mande seu anúncio por

 e-mail para classific
ados@

sindjusdf.org.br

Quer vender?

Delegados Sindicais

STJ/CJF  (Convidado:
Diretor-Geral
Athayde Fontoura)

TRF/JF  (Convidado:
Diretor-Geral Silvio Ferreira)

STF  (Convidado Diretor-
Geral Alcides Diniz)

STM  (Convidado:
Diretor-Geral Moisés
Francisco de Sousa)

TST  (Convidado: Diretor-
Geral Alexandre de Jesus)

TRT

TRE

MPF (Convidado: Secretário-
Geral Carlos Frederico)

TJDFT  (Convidada:
Diretora-Geral Ivana
Hermínia Resende)

TSE  (Convidado: Diretor-
Geral Miguel Augusto
Fonseca)

Confira as datas
dos seminários*

1º/8

13/8

15/8

20/8

21/8

22/8

Além da revista, do boletim e do site, o Sindicato tem a TV Web
Sindjus-DF, mais um meio de comunicação com os servidores.
Com conteúdo interativo e assuntos atuais, a TV oferece uma

ampla gama de opções para os associados. Para acessar, clique
no link TV Sindjus/DF, no site

Mais comunicação com o associado

www.sindjusdf.org.br

23 de julho de 2008

* Atenção: alguns horários podem
mudar, devido às pautas dos auditórios



As crianças terão mais uma tarefa até o mês de outubro. Mas
calma, galerinha! A tarefa do Sindjus/DF é na verdade uma

brincadeira. Queremos saber como está a criatividade dos filhos
dos nossos associados. Para isso, estamos promovendo o 1º

Concurso Atitude de Desenho Infantil “Imaginando o Futuro”. As
inscrições vão de 1º de agosto a 1º de outubro. Os 12 vencedores
terão seus desenhos publicados no calendário 2009 do Sindjus/DF
e ainda receberão prêmios. Visite nosso site e veja o regulamento:

PL 319: uma
prioridade
para o Sindjus

O Sindjus/DF esta trabalhando
para a aprovação do Projeto de
Lei 319/2007, que aguarda pare-
cer na Câmara dos Deputados. O
PL é de autoria do Supremo Tri-
bunal Federal e traz alterações
importantes para todos os servi-
dores do Judiciário. Entre outros
pontos, dispõe sobre a possibili-
dade de redistribuição, o adicio-
nal de qualificação para os técni-
cos judiciários, a correção do
valor da gratificação recebido
pelos oficiais de justiça e a defini-
ção da atividade dos servidores
como exclusiva de Estado. Mais
do que recuperar um direito, o PL
319 visa trazer novas conquistas
para os servidores. Além de fazer
justiça, ele contribui para estrutu-
rar as bases de um plano de car-
reira, cuja implantação é urgente
para a categoria.

IMAGINANDO O FUTURO

www.sindjusdf.org.br
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Edital de Convocação

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Diretoria Colegiada do Sindicato dos Trabalhadores do Poder

Judiciário e do Ministério Público da União no DF- Sindjus/DF, com
fulcro no artigo 2, alínea d, cominado com o artigo 19, parágrafo único,
do seu Estatuto Social, convoca seus filiados para a Assembléia Geral
para discussão e aprovação de teto para a contribuição ao Sindjus.

Data: 25/07/2008, às 18h, no Hotel Nacional.

A partir do dia 2 de agosto deste ano, já

podemos aproveitar a piscina aquecida do

Clube Cefis – mais uma comodidade que

o Sindjus conquistou para o sindica-

lizado e sua família.

Piscina aquecida:

a nova atração do Cefis

Nestes18 anos de luta ecomprometimento com ossindicalizados, o Sindjus/DFfirmou vários convênios comempresas, escolas e universi-dades, para oferecer melho-res condições de estudo elazer aos associados, além dedescontos e vantagens espe-ciais. Porém, alguns sindicali-zados não conhecem nossalista de convênios e nunca osutilizaram. Veja no sitewww.sindjusdf.org.br, nolink convênios, uma listacompleta das entidades e dosdescontos. Aproveite!

Convênios paratodos os gostos

Confira mais informações em
nosso site: ww.sindjusdf.org.br


