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Adquira já o seu
convite para o
aniversário do Sindjus

Inscrições para eleição
de delegados sindicais
começam esta semana

O

sistema de impressão de convites
para as quatro festas do aniversário
do Sindjus (jantar dançante, show do
Frejat, show gospel e sertanejo universitário)
já está em pleno funcionamento em nosso
site (www.sindjusdf.org.br). Para garantir seu
convite, basta acessar a nossa página eletrônica, clicar no banner principal, fornecer sua
matrícula do sindicato e seu CPF, que funciona como usuário e senha, escolher uma
entre as quatro opções de festa, esperar seu
convite ser carregado e imprimi-lo.
Cada filiado pode escolher apenas
uma festa e imprimir um convite com direito a acompanhante (veja informações
sobre as opções de festa em nosso site).
Vale ressaltar que o sistema conta com um
dispositivo para quem esqueceu a senha
lembrá-la a partir da digitação do CPF. Se
mesmo assim você tiver algum problema
ou dúvida durante esse processo, entre em
contato com a nossa Central de Atendimento, pelo telefone 3224-9392.

Convites extras
Para atender aqueles que desejam mais
de um convite, o sindicato colocou a venda
até três convites extras (individuais) para
cada filiado. Cada convite, que dá direito a
entrada de uma pessoa, pode ser adquirido no valor de R$20. Para comprar, basta o
filiado fazer um depósito identificado desse valor em favor do Sindjus por meio das
seguintes contas abaixo. Feito o depósito,
envie o comprovante para o fax 3224-9392,
com a citação da festa escolhida e o email
para contato, para o convite ser gerado com
o nome do filiado e da pessoa que está na
identificação do depósito. O convite extra
será enviado por email.
Caixa Econômica Federal
Agência 0847; CC 070052-5; Operação:
003
Banco do Brasil
Agência: 0452-9; C/C 403 843-6

Convocatória de Assembléia
Pauta: eleição de delegados para a 12ª Plenária da CUT-DF
Data: 29/05 Hora: 18h Local: CUT-DF

N

a próxima sexta-feira (30/5), cumprindo o
edital de convocação, começa o período
de inscrições para os interessados em disputarem a eleição para o Conselho de Delegados
Sindicais de Base. O período para se inscrever
para a eleição que acontece no dia 24 de junho
se estende do dia 30 de maio até o dia 14 de
junho. As inscrições devem ser feitas na secretaria
do sindicato, das 9 às 18h. Portanto, já é hora de
definir se você pretende ser os ouvidos, os olhos e
a voz do sindicato perante a categoria. Os delegados são aqueles servidores que unem o sindicato
e a categoria por meio de um canal constante de
comunicação e observação e atuação. Fique de
olho em nosso calendário e faça parte deste instrumento de democracia e cidadania. Se você se
filiou até o dia 24 de março de 2008, você pode se
candidatar a delegado sindical. Nós sabemos que
você tem potencial para isso. E você, já pensou em
desenvolver esse papel e ajudar no fortalecimento
da sua categoria e do seu sindicato.

Calendário
30 de maio a 14 de junho – inscrições
A partir do dia 16 de junho - divulgação
24 de junho – eleição
26 de junho – posse
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Em reunião com
DG do STF, Sindjus
cobra pauta dos
servidores

Coloque mais essa conquista no peito:
PL 3248/04 é aprovado

N

o último dia 21, o coordenador-geral
do Sindjus, Roberto Policarpo, reuniuse com o Diretor-Geral do STF, Alcides
Diniz, para cobrar uma pauta de interesses
dos servidores do Supremo e de todo o Judiciário, entre eles melhorias no Adicional de
Qualificação, aumento do valor do auxílioalimentação, pagamento dos passivos e o
empenho na aprovação do PL 319/07.
Diante da discussão em torno do AQ,
cuja portaria do STF para fins de regulamentação interna é muito restritiva no que diz
respeito aos cursos aproveitados, o Diretor
Geral já determinou modificações na Portaria em questão e que utilizará como base
no texto regulamentado no TST e no STJ,
como sugerido pelo coordenador-geral do
Sindjus. A expectativa é de que a nova portaria (construída após as modificações) fique
pronta nesta semana.
Além dessa providência sobre essa
portaria, o Sindicato tem um Processo Administrativo (nº 329.942), de 10 de março
de 2008, que está sob a relatoria do ministro
Carlos Britto. Neste texto, o Sindjus pede
que para fins de que não vincule o adicional
de qualificação com áreas restritas de interesse dos órgãos do Poder Judiciário. O Sindjus tem feito articulações de modo a agilizar
a votação deste Processo.
Passivos
Outro tema cobrado por Policarpo ao
Diretor-Geral do STF foi o pagamento dos
passivos, como os 11,98% e os quintos.
Policarpo expôs a insatisfação da categoria
com a demora do pagamento desses atrasados e cobrou uma solução. Alcides informou
que no dia 27 de maio será realizada uma
reunião com os Diretores-Gerais de todos os
tribunais, onde será discutido, entre outros
temas, o orçamento do Judiciário. Atendendo a uma reivindicação do sindicato, que já
enviou vários requerimentos às administrações dos tribunais, o Diretor-Geral do STF
informou que nesta reunião será discutida
uma forma de ressarcir os servidores que
tiveram cobrado o Imposto de Renda sobre
os juros dos 11,98%.

D

epois de uma luta intensa encampada
pelo Sindjus, foi aprovado no dia 20 de
maio, por unanimidade, o PL 3248/04,
que dispõe sobre a criação de novos fóruns e varas judiciais, ampliando a prestação jurisdicional
em todo o Distrito Federal. Mais de 200 servidores e concursados do TJDFT, sob a regência do
sindicato, fizeram uma grande mobilização no
Salão Verde e dentro do Plenário possibilitando
esse feito que vai trazer benefícios para toda a
população do Distrito Federal.
O coordenador-geral do Sindjus, Roberto
Policarpo, fez corpo a corpo com vários parlamentares, principalmente com as lideranças
partidárias, para que o projeto fosse aprovado.
Policarpo e outros coordenadores, como Eliane
Alves e José Oliveira, também motivaram os
servidores que se empenharam na mobiliza-

ção, que contou com faixas e adesivos, para
que o projeto fosse votado e aprovado durante
a sessão que contou com a presença de 297
parlamentares.
“A aprovação deste projeto se deve a
todas as amarrações e articulações feitas
pelo sindicato com os parlamentares e as
mobilizações que contaram com o empenho
dos servidores e concursados do TJDFT.
Agora, a prestação jurisdicional do DF vai
ser ampliada, os servidores vão ter melhores
condições de trabalho e os aprovados no
último concurso serão nomeados”, explicou
Policarpo. Como o projeto já havia passado
pelo Senado, agora segue para a sanção
presidencial. Mesmo depois dessa vitória, o
Sindjus, de forma incansável, vai acompanhar
esse projeto até sua implantação.

Empenho total na aprovação do PL 319/07

O

Sindjus quer empenho total de todos na
aprovação do PL 319/07. Com o objetivo
de acelerar a tramitação do Projeto, Policarpo, durante conversa com o Diretor-Geral
do STF, cobrou uma postura mais enérgica
do Supremo Tribunal Federal para fazer
tramitar o projeto que está parado desde outubro de 2007 na Comissão de
Finanças e Tributação da Câmara.
Em resposta a reivindicação,
Alcides firmou o compromisso de
ir junto com Policarpo ao relator do
PL 319/07 na CFT, deputado Aelton
Freitas nos próximos dias.
Além disso, o sindicato tem tomado outras providências para pressionar
os parlamentares e aprovar esta matéria.
O Sindjus, que já conta com uma carta eletrônica em seu site pede que os servidores
do Poder Judiciário enviem o maior número de
cartas possível a fim de sensibilizarem e pressionarem os deputados para que essa matéria seja
aprovada o mais rápido possível.
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