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Dezoito anos é uma data que atiça nossos 
sonhos e dá asas a nossa imaginação. 
Como você comemoraria um aniversário 

de 18 anos? Pulando ao som de clássicos do 
nosso pop-rock? Embalado pelo que há de 
mais moderno em música sertaneja? Levando 
uma pessoa especial em um jantar dançante? 
Agradecendo e louvando em um show de 
música gospel? Pois bem, há tantas maneiras 

de comemorar, o difícil é escolher uma que 
agrade a todos. Pensando em como resolver 
esse dilema, o Sindjus resolveu agrupar todas 
as maneiras de comemorar seu aniversário em 
uma grande festa. Aliás, em quatro grandes fes-
tas onde ninguém ficará de fora. Você escolhe 
a sua e embarca num universo onde a diversão, 
mais do que nunca, está ao seu alcance.

Você escolhe um das festas (a que melhor 

adequar ao seu perfil), imprime o convite em 
nosso site (que dá direito a um acompanhante) 
e viaja neste roteiro que o Sindjus preparou 
para você. Em breve, mais informações estarão 
disponíveis em nosso site e em outros informa-
tivos. Por enquanto, você confere a programa-
ção e um pouquinho de cada atração. E lem-
bre-se, você tem uma maneira de comemorar. 
O Sindjus tem todas.

VoCê TEm UmA mANEirA dE ComEmorAr

o SiNdJUS TEm TodAS

Jantar dançante 
dia 05 de junho, às 20h, no Espaço 
Novytá 

Um ambiente aconchegante, uma boa 
música, companhia de qualidade e iguarias 
especiais para o paladar. Não falta mais nada 
para uma boa festa. Nada melhor do que um 
jantar dançante para agrupar boas conversas, 
encontros e reencontros e muita diversão. Um 
bufê de dar água na boca e a banda Pato Preto, 
que toca a fina flor do romantismo da MPB, 
prometem embalar quem escolher participar 
desta festa, deixando não só na boca, mas na 
memória, um sabor inesquecível.

Frejat
dia 06 de junho, às 23h, no Clube do 
Exército

Um dos ícones do pop-rock brasileiro, 
Roberto Frejat, povoa a memória dos brasil-
eiros seja como cantor, compositor, produtor, 
guitarrista ou integrante do Barão Vermelho. 
Substituiu Cazuza como vocalista desta ban-
da. Nestes mais de 25 anos de sucesso, Frejat 
compôs músicas que entraram para a história 
do rock brasileiro, como “Pro dia nascer feliz”, 

“Bete Balanço”, “Todo amor que houver nesta 
vida”. Em 2001 criou o primeiro álbum em 
carreira solo e, desde então, vem se dividindo 
entre o solo e o Barão Vermelho. Frejat dedica 
este primeiro semestre de 2008 a preparar 
seu terceiro álbum individual, com previsão 
de lançamento entre o final de maio e o início 
de junho.

Trazendo a Arca
dia 07 de junho, às 20h

No começo de 2007, alguns integrantes 
do Toque de Altar, junto com outros músicos, 
fundaram o Ministério de Louvor “Trazendo a 
Arca”. Em pouco tempo de trabalho, o grupo 
já ganhou o Brasil e seu primeiro CD “Marca 
de Promessa” já recebeu o disco de Platina 

no programa Raul Gil. A música título “O 
meu Deus nunca falhará/ Eu sei que chegará 
minha vez/ Minha sorte Ele mudará/ Diante 
dos meus olhos” tem sido muito elogiada pela 
crítica. Um ministério missionário que prega os 
valores espirituais com festa, dança e cânticos 
para o público religioso em geral. 

Grupo Tradição
dia 07 de junho, às 23h, no Clube do 
Exército

Grupo Tradição é um grupo que mis-
tura música sertaneja, baiana, choro, pagode, 
samba, baião, xote e tantos outros em uma tra-
jetória de sucesso. Esse misto de criatividade 
e ousadia permitiram aos meninos sairem de 
Campo Grande e ganharem as paradas de suc-
esso, seja participando de disco de Chitãozinho 
e Xororó, cantando ao lado de Zeca Pagodinho 
e incluindo suas músicas nas “América” e “Sa-
bor da Paixão” e na série “Carga Pesada”. 
Misturando e incorporando ritmos, o Tradição 
não deixou de lado a cultura musical do Estado 
de origem, como pode ser visto no seu último 
trabalho “Micareta Sertaneja”. 
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Cumprindo o Estatuto, no próximo dia 
24 de junho acontece a eleição para 
o Conselho de Delegados Sindicais 

do Sindjus. Nesta data, serão eleitos os 
responsáveis por fazerem a ligação en-
tre o sindicato e a categoria, trazendo as 
demandas dos servidores para dentro do 
sindicato e levando as ações sindicais para 
perto dos interessados. Um importante tra-
balho para o fortalecimento e a democra-
tização da categoria.

O delegado sindical cumpre três papéis 
fundamentais: o de ouvir, de observar e de 
falar à categoria. Como ouvidores itiner-
antes, são eles quem escutam as reivindi-
cações dos servidores, as filtram e as levam 
ao sindicato para serem trabalhadas. Como 
defensores da categoria, observam a reali-
dade do ambiente de trabalho e registram 

toda e qualquer irregularidade para fins de 
uma atuação sindical. Como porta-vozes 
do sindicato, levam todos os passos do 
sindicato, como ações, reuniões e mobili-
zações, para conhecimento da categoria, 
mantendo a informada e consciente dos 
assuntos que lhe dizem respeito.

Segundo o edital deste processo eleito-
ral, que já está afixado em todos os órgãos 
e no sindicato, o prazo para as inscrições 
vai do dia 30 ao dia 14 de junho. Elas de-
vem ser feitas na secretaria do sindicato, 
que funciona das 9 às 19h. A partir do dia 
15 começa a divulgação das candidaturas. 
No dia 24, a eleição acontecerá em todos 
os órgãos do Judiciário e do MPU (onde 
haja sindicalizados), e na sede do sindica-
to, obedecendo ao horário de expediente 
de cada local. 

Poucos dias para o início do calendário 
da eleição de delegados sindicais

O V Congresso terminou suas ativi-
dades no dia 10 de maio definindo 
o Plano de Lutas que guiará os nos-

sos passos daqui para frente e consagrando 
a proposta de um concurso para escolher as 
melhores idéias da categoria. Depois de to-
das as idéias inscritas serem analisadas e de-
batidas pelos grupos de trabalho formados 
pelos delegados sindicais, 20 delas foram a 
Plenário, onde as discussões acaloradas du-
raram mais de 4 horas, com defesas emocio-
nadas e discursos eloqüentes. 

As cinco vencedoras, que contemplarão 

seus autores com um cruzeiro de quatro noites 
em novembro próximo, contemplaram temas 
de interesse da categoria, como habitação 
(Eduardo/TRT), representação dos servidores 
do Judiciário no Congresso (Ivan/TJDFT), pre-
paração para a aposentadoria (Carmelino/
TST), Saúde (Maria Cristina/ TJDFT) e licença 
prêmio (Gilney/MPDFT). Além das cinco 
vencedoras, outras idéias pertinentes foram 
aproveitadas em nosso Plano de Lutas, con-
tribuindo para os rumos do sindicato. Para o 
Sindjus, além da criatividade, a democracia foi 
a grande vencedora deste concurso.

QUEm PodE SE 
CANdidATAr E VoTAr?

Poderão se candidatar todos 
os que fizeram sua filiação até o 
dia 24 de março de 2008. Já aque-
les que podem votar são os que se 
sindicalizaram até o dia 26 de abril 
de 2008 e estão em pleno gozo 
dos direitos sociais, em dia com o 
setor financeiro do Sindjus e não 
tenham sofrido qualquer punição 
prevista no Estatuto. 

CAlENdário:
inscrições: 30 de maio a 14 
de junho
divulgação: a partir do dia 
15 de junho
Eleição: 24 de junho
Posse: 26 de junho

Criatividade e democracia na 
definição do Plano de lutas


