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A hora é agora:
Todos às ruas contra o PLP 01/07
N
o dia 23 de maio, trabalhadores do setor público e do setor privado de todo o país, juntos,
vão às ruas para defender seus direitos em
um Dia Nacional de Luta. Em Brasília, os trabalhadores vão se concentrar às 9h em frente à Catedral
para, em seguida, partir em passeata até o Congresso Nacional, onde acontecerá uma série de atos
públicos em defesa de seis eixos de luta. Um desses
eixos diz respeito diretamente a todos os servidores
do Judiciário e do Ministério Público - a exigência de
retirada do PLP 01 do Congresso Nacional.
O PLP/01, que limita os gastos com o funcionalismo público nos próximos dez anos, representa um ataque frontal aos servidores públicos
brasileiros e uma opção clara de redução do Estado Brasileiro. Você que é trabalhador do Judiciário,
você que é trabalhador do Ministério Público, você
que constrói diariamente o serviço público brasileiro, a hora é agora. Vamos às ruas para defender o
modelo de estado que queremos. Um estado que
invista no serviço público e que valorize o servidor
público brasileiro.

Não Perca:
Dia Nacional de Lutas dos Trabalhadores

Quando:

23/05 (quarta-feira da próxima semana)

Onde:

Concentração em frente
à Catedral de Brasília

Horário:
A partir das 9h

Não é possível pensar em crescimento econômico e desenvolvimento sem a valorização do trabalho e do serviço público. “É um tiro no próprio pé do
PAC o que representa e pode ser o PLP 01. A reposição da inflação mais 1,5% ao ano para a despesa de
pessoal da União para os próximos dez anos, representa somente o crescimento vegetativo da folha
de pagamento e isso não condiz com a política de
fortalecimento do serviço público que queremos”,
defende o presidente da CUT, Artur Henrique.
Acreditando que só um Estado forte pode
gerar um crescimento saudável, o Sindjus, desde
o lançamento desse Projeto de Lei, foi contrário a
sua implantação, levantando a bandeira da retirada do PLP/01 em várias audiências com representantes do Governo e lideranças partidárias da
Câmara dos Deputados. A participação do Sindjus
nesse ato foi referendada na última reunião do
Conselho de Delegados Sindicais (3/5) e agora
os trabalhadores da justiça brasileira precisam
mostrar sua força no dia 23 em uma luta que foi incorporada pelo conjunto das entidades do Serviço

Público Federal e pela CUT.
Segundo o coordenador-geral do Sindjus,
Roberto Policarpo, “Estamos na reta final da tramitação do PLP 01 no Congresso Nacional, por isso, é
fundamental intensificarmos a pressão e as ações
nos estados e em Brasília antes que o parecer do
relator, deputado José Pimentel, seja apresentado
à Comissão Especial. Mais do que nunca, temos
de tomar às ruas promovendo um grande ato que
exija o respeito devido em relação aos servidores
públicos brasileiros”.
O que é o PL 01/07
O Projeto de Lei Complementar (PLP) 01/07,
integrante do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), limita a despesa com pessoal e encargos sociais para cada Poder e órgãos da União
ao valor liquidado no ano anterior, corrigido pela
variação acumulada do INPC, acrescida de 1,5%.
A regra vigora a partir do exercício de 2007 até o
término do exercício de 2016.

Convites para as festas do Sindjus estão disponíveis no site

J

á estão disponíveis no site do Sindjus, o link que
dá acesso aos convites das quatro festas de aniversário que marcarão a passagem dos 17 anos
do sindicato. Basta você clicar no banner (localizado
no centro superior de nossa página) para dar início
ao processo de impressão do seu convite.
Pensando no seu bem-estar, o processo é rápido, simples, seguro e eficiente. Na primeira página,
por motivos de segurança, você deverá digitar sua
matrícula do sindicato e seu CPF, que funcionará
como usuário e senha respectivamente. Caso você
não lembre sua matrícula ou seu CPF não esteja

atualizado em nosso sistema, entre imediatamente
em contato com a nossa Central de Atendimento
pelo telefone 3224-9392.
Depois de fornecer corretamente sua matrícula e
seu CPF, você terá acesso a uma página de boas vindas, contendo todas as informações necessárias para
o sucesso da operação. Em seguida, você escolherá
a festa que deseja participar (conforme divulgado
nas páginas anteriores). Depois de clicar na festa
escolhida, você já tem acesso ao seu convite. Basta
imprimi-lo e esperar pelo dia de sua festa. Afinal, o
Sinjdus faz aniversário, mas a festa é sua.
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4 FESTAS?
Escolha a sua

V

ocê ainda não escolheu qual festa vai participar nesses 17 anos de Sindjus? Querendo acabar com essa dúvida, o
sindicato que tanto se orgulha de contar com você na comemoração de mais um aniversário, traz, neste boletim,
um pouco mais sobre cada uma das festas. Informações que vão além de data e horário e traçam uma espécie
de Raio X de cada um dos eventos, com informações sobre o público esperado para cada show, porque você deve ir a
cada um deles e as vantagens extras de cada um. Mais do que um boletim, esse informativo quer lhe ajudar a fazer a
escolha certa e ser o começo de uma grande festa para você e sua família.

Seresta
Data – 23 de maio (quarta-feira)
Hora – 20 horas
Local – Academia de Tênis
(Salão Branco)
O que é?
No passado, grupos de músicos, saindo das
festas, detinham-se às janelas de suas pretendidas, para tocar e cantar madrugada a dentro,
construindo um costume boêmio que nós herdamos, como tantos outros, de Portugal e Espanha.
Passando a denominar-se seresta, serenata ou
sereno, essas primeiras manifestações, no Brasil,
fizeram-se muito antes do lampião de gás, ainda
à luz da lua.
Destaque:
Embora a seresta seja um dos gêneros mais
antigos da música brasileira, ela nunca perdeu força. Basta ver o sucesso de Carinhoso, de Pixinguinha e Braguinha, que já soma centenas e centenas
de intérpretes. Além disso, a seresta é responsável
por eternizar grandes nomes da nossa música,

como Nelson Gonçalves, Francisco Alves, Orlando
Silva, Altemar Dutra e tantos outros.
Quem deve ir ao show?
Quem sabe um pouco mais do tempo. Quem
já se emocionou ao som de trovadores. Quem já
se declarou ou recebeu o amor por meio de uma
seresta. Quem tem saudade dos cantores de
nervos de aço. Esse é o público, mais que especial,
esperado para essa seresta.
Por que ir ao show?
Para se emocionar e relembrar um tempo que
não volta mais - um tempo onde o lirismo corria
solto – e também para ser testemunha de que a
seresta é capaz de irmanar as pessoas em mensagens de amor e fraternidade. Além disso, uma
ótima oportunidade de prestigiar os artistas da
categoria, já que o Sindjus está escolhendo, entre
os próprios filiados, quem vai animar a noite.
Diferencial:
O filiado que escolher a seresta terá direito a

um jantar.
Sucessos:
O Trovador, Carinhoso, Saudades de Matão,
Solamente uma Vez, Sentimental Demais, A Deusa
da Minha Rua.
Palhinha
“A deusa da minha rua
Tem os olhos onde a lua
Costuma se embriagar
Nos seus olhos eu suponho
Que o sol, num dourado sonho
Vai claridade buscar”

Show de rock com a banda Ira!
geração 80 do rock nacional, foi uma das principais atrações do Rock In Rio III no ano de 2000.
Destaque
A banda Ira! está concorrendo com a música
“Eu vou Tentar”, de seu novo CD – Invisível DJ,
ao prêmio de melhor vídeo-clip da 14º edição do
Prêmio Multishow.
Data – 25 de maio (sexta-feira)
Hora – 22 horas
Local – Academia de Tênis
Quem é?
Grupo de rock formado por Marcos Nasi (voz),
Edgard Scandurra (guitarra e voz), Ricardo Gaspa
(baixo) e André Jung (bateria) na cidade de São
Paulo (SP), no início da década de 1980. Sendo
considerado um dos grupos mais importantes da

Quem deve ir ao show?
O show deve ser tomado por jovens. Jovens
de idade e jovens de espírito. Afinal, o rock do Ira!
que embalou uma geração nos anos 80 continua
angariando fãs.
Por que ir ao show?
Essa é a temporada que a banda Ira! completa
25 anos. Só pelo fator histórico já valeria ir ao

show. Mas o décimo terceiro CD da banda, “Invisível DJ”, muito elogiado pela crítica e pelo público
é um fator a mais. O CD que traz a banda de volta
com tudo às paradas nacionais, tem 12 canções
sendo 11 inéditas. Além disso, a banda conta com
Edgar Scandurra, um dos melhores guitarristas da
história do rock brasileiro.
Sucessos:
Flores Em Você, Núcleo Base; Dias de Luta;
o Girassol; Sem Saber Pra Onde Ir; Tudo de mim,
Indivisível DJ; Culto de Amor.
Palhinha:
Eu vou tentar fazer você feliz
Nem que seja pela última vez
Eu vou tentar fazer você sentir
Tudo como na primeira vez
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Baile com The Originals
Data – 26 de maio (Sábado)
Hora – 22 horas
Local – Academia de Tênis
Quem é?
Banda formada em 2005 pelos integrantes
originais (daí o nome The Originals) das mais famosas
bandas de rock dos anos 60 e 70. Almir, Pedrinho,
Cleudir e Miguel (todos ex-Fevers); Netinho e Nenê
(Os Incríveis), Ed Wilson (ex-Renato e seus Blue Caps).
Destaque:
Depois de emplacar seus sucessos nas novelas
globais “A Lua me Disse” e “Bang Bang”, a banda fez
uma aparição na novela “O Profeta” e recebeu por
duas vezes a indicação de melhor grupo, na categoria
Canção Popular, no Tim Festival.
Quem deve ir ao show?
Quem viveu e se apaixonou por essa época

“jovem guarda” não só da música, mas do
Brasil como um todo. Mas, também aqueles
que gostam de festa no estilo Baile.
Por que ir ao show?
A argumentação é feita pela própria
banda, “se você toca uma música nossa,
ela agrada como uma música pop atual
internacional. O rock dos anos 60 é inocente, como “She loves you, yeah yeah yeah”, mas
é uma coisa que pegava em todo mundo. E a nossa
música não morreu em 1970”.
Diferencial:
Quem for ao baile com The Originals terá direito
a um coquetel, cuja estrutura será montada dentro do
baile, com bebida paga à parte. No entanto, o Sindjus
ressalta que os preços serão módicos (cerveja e refrigerante – R$ 2,00 e água mineral – R$ 1,00).

Sucessos:
M e n i n a L i n d a ; L o v e M e Te n d e r ;
Vem Quente que Eu Estou Fervendo; Festa de Arromba; Lobo Mau; Feche os Olhos.
Palhinha
“Feche os olhos e sinta um beijinho agora
de alguém que não vive sem você
que não pensa e nem gosta de outra menina
e tem medo de lhe perder”

Show gospel com Kleber Lucas
CD em Brasília, “Rendei Graças”.
Destaque:
Depois de receber o Prêmio Universo Musical
pela Música “Pra Valer a Pena”, agora Kleber Lucas
concorre ao Troféu Talento 2006, na categoria
melhor álbum pop, com o disco Casa de Davi, Casa
de Oração.
Data – 27 de maio (domingo)
Hora – 17 horas
Local – Academia de Tênis (Lual)
Quem é?
O maior expoente da música evangélica brasileira da atualidade nasceu no dia 27 de junho de 1968,
em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Mas foi em 1997,
que o jovem que teve sua vida transformada ao entrar
na igreja “Nova Vida”, em Niterói, iniciou sua carreira
como cantor profissional. Kleber gravou seu primeiro

Quem deve ir ao show?
Além de evangélicos, o público esperado para
esse show é quem faz da música cristã mais do
que um estilo musical, mas um estilo de vida ou um
“jeito de ser”.
Por que ir ao show?
Quem participar do show vai poder comprovar
músicas inspiradas por Deus em que Kléber louva e
aborda assuntos como o arrebatamento e a diferença dos cristos aos olhos do mundo.

Diferencial:
O filiado que escolher o show gospel como opção
de festa terá direito a água e refrigerantes gratuitos.
Sucessos:
Deus cuida de mim; Deus forte, Cristo é o meu sol;
Maravilhas;Verdadeiro Amor; Só Jesus; Perto de Deus.
Palhinha
“Venho a Ti, Senhor
Estou cansado e ferido,
Quase desisti
Mas segurei na Tua mão
No Teu esconderijo
A tempestade
Não me alcançou
Guardei a minha fé
E sobrevivi”
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Campanha Salarial 2007 será
discutida em Assembléias Setoriais

N

a última reunião do conselho de delegados
sindicais (3/4) ficou definido que o Sindjus vai
promover uma série de assembléias setoriais
para discutir a Campanha Salarial 2007. Assim como
foi feito na construção do PCS que foi sancionado no
final de 2006, o sindicato pretende lançar as bases
para a edificação coletiva das futuras conquistas.
Nessas assembléias, o Sindjus vai expor a
importância de algumas lutas já em andamento
e ouvir sugestões, buscando o aprimoramento e
o amadurecimento da Campanha Salarial 2007.
As assembléias irão tratar de temas como o PLP

01/07 (que limita os gastos com funcionalismo
público nos próximos 10 anos); a construção da
data-base; o pagamento de passivos; as terceirizações; o excesso de estagiários e a redução da
jornada de trabalho.
Dessas assembléias sairão uma proposta
unificada para a Campanha Salarial 2007, assim
como uma ampla agenda de mobilização que vai
nortear as atividades do sindicato ao longo deste
ano. A sua participação é fundamental para a
construção de uma Campanha que englobe os
interesses de todos.

Confira abaixo o calendário
das Assembléias Setoriais:
DATA

Horário

LOCAL

18/5 - SEXTA

14h

TRF/JF

14h30

Fórum de Ceiiândia

17h

Fórum de Taguatinga

22/5 - TERÇA

16 h

STM

24/5 – QUINTA

16h

PGR

13h

STF SAAN

16h

STF Sede

16h

Fórum de Sobradinho

17h30

Fórum de Planaltina

MPT divulga
diagnóstico
sobre fraudes

O

Ministério Público do Trabalho (MPT)
está realizando a Semana de Combate
às Fraudes na Relação de Trabalho.
Hoje (16/5), às 14h, no auditório da Procuradoria-Geral do Trabalho, o MPT divulga um
diagnóstico inédito sobre todos os termos de
Ajustamento de Conduta e as ações civis públicas iniciadas pelos procuradores do trabalho
de todo o país.
O Ministério Público do Trabalho tem atualmente mais de duas mil ações civis públicas
em andamento, questionando terceirizações ilícitas, contratação de cooperativas fraudulentas,
entre outras atividades irregulares.
O Sindjus pretende reunir-se com membros
do MPT no DF para solicitar investigação de
vários contratos de terceirização e de parcerias
de alguns órgãos com o PNUD.

21/5 - SEGUNDA

25/5 – SEXTA

Fr

au

de

s

28/5 - Segunda

No próximo boletim publicaremos as assembléias dos demais órgãos. Fiquem atentos!

Regulamentação dos últimos pontos do PCS
do Judiciário deve sair nos próximos dias

O

Supremo Tribunal Federal (STF) e o
Supremo Tribunal Militar (STM) já aprovaram o conteúdo da regulamentação
de quatro itens do Plano de Cargos e Salários
do Judiciário (Lei nº 11.416/06) referentes à
remoção, capacitação, ingresso e enquadramento e critério para ocupação de funções
comissionadas. Até o fechamento desta edição

três outros tribunais estavam na iminência de
apreciá-la.
Depois de cada tribunal aprovar o texto
da comissão e de cada presidente assinar será
publicada uma portaria conjunta que depois
de publicada, entra em vigor.
“A questão da remoção é o item que mais
tem gerado questionamentos por parte dos

servidores e nessa portaria muitos casos não
serão resolvidos. Mas, foi possível criarmos um
consenso com os diretores-gerais para incluirmos um texto que garanta a redistribuição a ser
incluído no PL 319”, frisou Policarpo.
Para acessar o texto referente aos quatro
itens, consulte o site:
www.sindjusdf.org.br
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