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Concurso incentiva colaboração 
com Plano de Lutas

Desde o dia 07 de abril, quando começou o 
calendário de assembléias setoriais, já foi 
eleito um grande número de delegados 

para o V Congresso do Sindjus. A participação 
consciente de servidores, como você, tem sido 
decisiva para a escolha dos delegados que serão 
os protagonistas do Congresso. Cumprida a pri-
meira parte do calendário, as assembléias entram 
na reta final. A última acontece no dia 29 de abril. 
Portanto, falta pouco para definir o corpo total 
de representação. É fundamental ficar atento às 
datas e horários da sua assembléia (confira qua-
dro ao lado) e ajudar na mobilização de seu setor. 
Para você que vai se candidatar ou vai votar em 
quem representará suas ideais, vale destacar que 
os eleitos têm o papel de dinamizar as discussões 
e definir as lutas para os próximos anos. “De 
assembléia em assembléia, estamos no caminho 
certo para alcançarmos um debate plural em 
nosso Congresso, no qual todas as reivindicações 
terão espaço”, frisou Policarpo.

Por tudo isso, as assembléias significam o 
alicerce de um grande projeto a ser construído 
por muitas mãos, inclusive a sua. Para tanto, 
Policarpo pede empenho e compromisso dos ser-
vidores que ainda vão participar de assembléias: 
“É necessário criar um clima de profunda respon-
sabilidade, unindo-nos em torno de uma agenda 
comum e positiva que contemple os interesses de 
todos. Só assim, vamos tirar do nosso Congresso 
todos os frutos que ele pode nos dar. Temos uma 
ótima oportunidade em nossa frente, basta que 
saibamos aproveitá-la da melhor forma possí-
vel”, explicou. A expectativa é que o V Congresso 
conte com a presença de 400 delegados e de um 
número incontável de idéias. 

Saiba mais detalhes da importância dessas 
assembléias assistindo a última edição da TV 
Sindjus. Acesse www.sindjusfd.org.br e confira 
um programa feito especialmente para você.  Afi-
nal, sua participação nas assembléias é decisiva 
para o sucesso do V Congresso. 

Para construir-
mos um Plano 
de Lutas em sin-

tonia com a realidade 
da categoria, preci-
samos que os ser-
vidores participem 
de sua elaboração 
com muito empe-
nho e compromis-

so. Buscando incentivar essa 
participação, o Sindjus lançou um concurso 
que premiará os autores das cinco melhores 
idéias para integrarem nosso Plano de Lutas 
com uma viagem. Você elabora e sugere suas 
idéias e os delegados votam nas cinco melho-
res durante o Congresso. As escolhidas inte-
grarão o nosso Plano. Dessa forma, você e os 
delegados desenvolvem um papel fundamen-
tal na construção das lutas que irão compor a 
nossa caminhada nos próximos anos.  

É importante lembrar que um Plano 
como esse é composto por lutas gerais 
internacionais, lutas gerais nacionais, lutas 
gerais dos servidores públicos e lutas espe-
cíficas do Judiciário e do Ministério Público 
da União. Escolha a área de sua preferência e 
informe o tema da sua idéia, a sua idéia (em 
si), por que ela deve ser implantada, como 
e quando implantá-la preenchendo uma 
carta-resposta que está disponível na edição 
de abril de nossa revista e depositá-la em 
uma das urnas que estão disponíveis nos ór-
gãos do Judiciário e MPU. São as chamadas 
urnas das idéias. Se preferir, inscreva-se pela 
internet. De forma prática e rápida, acesse 
nosso site (www.sindjusdf.org.br), clique no 
ícone referente ao V Congresso, visualize a 
carta, preencha os campos e envie. O prazo 
limite para entrega/envio das cartas é dia 30 
de abril e você pode participar com quantas 
cartas quiser. Participe e boa sorte!

Sua participação nas 
assembléias é decisiva 
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A segunda edição do Concurso Lite-
rário Rachel de Queiroz, promovido 
pelo Sindjus, entrou em uma nova 

fase. Desde o dia 14 (segunda-feira) as 
obras inscritas estão submetidas à votação 
do Júri Popular, que é composto por todos 
os associados do Sindjus que quiserem 
participar. Além da Comissão Julgadora ou 
Júri Técnico, formado por três especialistas 
no assunto, os associados podem votar nos 
seus textos preferidos. 

Para votar, basta acessar o nosso site 
(www.sindjusdf.org.br), fazer seu login e 
escolher a melhor obra de cada categoria. 
As cinco obras mais votadas pelo Júri 
Popular também serão publicadas, assim 
como as escolhidas pela Comissão Julga-
dora. Embora não recebam premiação em 
dinheiro, os vencedores do Júri Popular 
recebem um prêmio de valor incalculável: 
o reconhecimento do público. Participe! 

CoNCURSo 
LiTERáRio: 

começou votação 
do Júri Popular
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O Sindjus entregará na manhã desta quar-
ta-feira (16/04) uma carta ao relator do 
PL 319/07 na Comissão de Finanças e 

Tributação, deputado Aelton Freitas, ao presi-
dente da Comissão, deputado Pedro Eugênio, 
e aos demais membros pedindo a imediata 
votação dessa matéria, que altera dispositivos 
da Lei 11.416/06.

A entrega será feita durante a reunião 
deliberativa ordinária, que acontece às 10h, no 
Plenário IV do Anexo II. Na carta, o Sindjus pede 
pressa e discorre sobre a importância desse pro-

jeto para a categoria.
“O PL 319/07 está na Comissão de Finan-

ças desde outubro passado. Já são seis meses 
de espera. Ou seja, os servidores estão sendo 
prejudicados, lesados em suas conquistas. 
Como nessa Comissão não será discutido o mé-
rito da matéria, mas sua adequação financeira, 
isto é, não há necessidade de muita discussão, 
pode-se aprovar esse projeto imediatamente. A 
carta é um apelo no sentido de que os membros 
da Comissão reconheçam a importância dessa 
matéria”, garantiu Policarpo.   

Em ato unitário das centrais sindicais 
realizado no dia 14 de abril, em São 
Paulo, o presidente nacional da CUT, 

Artur Henrique, alertou para a necessidade 
de “colocar o Brasil em movimento num 
grande Dia Nacional de Luta, que afirme a 
pauta positiva dos trabalhadores e traba-
lhadoras”. Essa mobilização é um impor-
tante impulso vê essa mobilização como um 
importante impulso para as reivindicações 
do setor público, já que estará em pauta 
lutas por mais qualidade de vida e melhores 
condições de trabalho.

“A hora é agora; reduzir a jornada é 
gerar empregos”. As centrais decidiram 
realizar paralisações em diferentes setores 
de atividades e mobilizações de rua, por 
todo o Brasil, no dia 28 de maio, Dia Nacio-

nal de Lutas e Mobilizações pela Redução 
da Jornada de Trabalho sem Redução de 
Salários e pela Ratificação das 151 e 158. 
“Nosso objetivo é chamar a atenção da 
sociedade e pressionar o Congresso pela 
nossa agenda, a agenda da classe traba-
lhadora”, afirmou Artur.

Segundo o manifesto das centrais, “a 
luta pela redução da jornada de trabalho 
sem redução de salários é histórica e torna-
se mais efetiva, com maiores possibilidades 
de vitória, quando travada nos momentos, 
como o atual, de crescimento da economia 
e dos salários, quando as empresas prospe-
ram. Aliada à necessária redução da taxa de 
juros, será uma importante medida para a 
geração e distribuição democrática da ren-
da e para o desenvolvimento do país”.

PL 319/07: Sindjus pressiona CFT

Reduzir jornada e gerar emprego:
CUT realiza ato no dia 28 de maio

RAQUEL 
DE QUEIROZ

Balanço das inscrições 
Encerramento:                          10 de abril

Total de participantes:     78

Total de obras inscritas:  112

Poesia:                                                 55 títulos

Contos breves:                           30 títulos

Crônicas:                                           27 títulos

mulheres inscritas:               42

Homens inscritos:                  36


