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Sindjus comemora 17 anos de existência
com quatro festas para os associados

Sindjus completa, agora em maio, 17
anos de existência, trabalhando pela
satisfação e defesa dos interesses dos
servidores do Judiciário e do MPU no Distrito
Federal. Este ano, o sindicato inova mais uma
vez e promove quatro festas de aniversário com

Violão e poesia
A primeira festa que vai comemorar os 17
anos de existência do Sindjus será um jantar
dançante, ou seja, uma seresta, a se realizar no
próximo dia 23 (uma quarta-feira), na Academia de Tênis. A festa tem hora para começar,
mas não para acabar. Isso porque enquanto
houver poesia, violão e lua no céu, seus sonhos
poderão deslizar pelo salão branco da Academia. Afinal, animação é o que não vai faltar.
Seresta (jantar dançante)
Data: 23/05
Local: Academia de Tênis (Salão Branco)
Horário: 20h

Para dançar com
The Originals
Como nas comemorações do Sindjus
quem escolhe a festa é você, venha se embalar no espírito “De Volta Para o Futuro”,
com o alto astral do começo ao fim dos
membros fundadores de três lendárias
bandas dos anos 60 e 70 que se reuniram
em um super-grupo para dar uma nova
roupagem para eternas emoções – The
Originals. Se você se lembra de pelo menos um nome dos integrantes que formam
o Originals ou de suas antigas bandas, o
baile é a festa certa para você.
Baile com The Originals
Data: 26/05
Local: Academia de Tênis
Horário: 22h

um único objetivo: contemplar e homenagear
todos os associados, respeitando seus gostos
e faixa etária.
Estão incluídos na programação, um jantar
dançante, um baile, um show de rock e um
show de música gospel. Tudo para que a data

seja comemorada exatamente da forma como
gostam as pessoas mais importantes para o
sindicato: os associados. Para isso, é importante que cada associado escolha de qual evento
vai querer participar e pegue já o seu convite.
Veja aqui, como será cada uma das festas:

Rock e atitude
O ano de 2007 surge como um ano de
comemorações. Enquanto o Sindjus comemora
17 anos de uma trajetória repleta de conquistas, a banda Ira! comemora 25 anos de muito
rock and roll. E quem ganha o presente é você.
Afinal, você vai ter acesso às comemorações de
dois aniversários em uma só festa. Se você está
convencido de que o Ira! é o show do aniversário de 17 anos do Sindjus, garanta o seu convite
e comemore com muito rock e atitude dois
aniversários em uma única festa.
Show do Ira
Data: 25/05
Local: Academia de Tênis
Horário: 22h

Música gospel
Quem escolher a música gospel para
festejar em forma de louvor e oração
será brindado pela voz de Kleber Lucas,
considerado o maior expoente da música
evangélica brasileira da atualidade, que
gravou seu primeiro CD – “Rendei Graças” - em Brasília. Portanto, se você quer
compartilhar da presença de Deus na
música de Kleber Lucas, anote essa festa
em sua agenda.
Show Gospel
Data: 27/05
Local: Academia de Tênis
Horário: 17h

O que fazer para pegar seu convite? Veja no verso

Boletim Semanal do Sindjus

Como adquirir seu convite

É

muito fácil adquirir o convite da festa
para o aniversário do Sindjus. Para isso,
é preciso que cada filiado entre no site do
Sindjus na internet e acesse o link específico
sobre a festa. Lá, será pedido o nome do usuário
e a senha. O usuário é o número da matrícula de
cada associado no Sindjus. A senha é o CPF de
cada associado.

Depois de entrar no sistema, o associdado
pode fazer a opção por uma das festas e imprimir
o seu convite – que vale para duas pessoas (o
filiado e um acompanhante). É importante lembrar que os convites serão distribuídos apenas
pela internet. E que, fazendo a impressão por um
convite, não será possível fazer por outro. Peça o
seu e aproveite. Afinal, a comemoração é sua!.

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

10/5 - QUINTA

17h

MPDFT

14/5 - SEGUNDA

13h

PGR

15/5 - TERÇA

13h

TST

16/5 - QUARTA

13h

STJ/CJF

18/5 - SEXTA

16h

TRF/JF

21/5 - SEGUNDA

16h

STM

22/5 - TERÇA

14h30

Fórum de Ceilândia

22/5 - TERÇA

17h

Fórum de Taguatinga

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

Filiados podem
animar as festas do
Sindjus
Os filiados também vão poder se
apresentar nas comemorações do aniversário de 17 anos do Sindjus. É que, dando
espaço às “pratas da casa”, o sindicato
abre o período de inscrições para cantores, bandas e outros grupos musicais que
se encaixam no estilo das quatro festas.
“Nada melhor do que ter uma festa
do sindicato com a participação direta
da categoria. Além se ser uma forma de
aprimorar a interação dos servidores
de tantos tribunais e dos ramos do Ministério Público, é um meio do sindicato
contribuir com a cultura brasileira. Afinal,
nesses quatro eventos o Sindjus estará
ressaltando o talento dos astros e estrelas que além de desempenhar seu papel
diário na construção da justiça brasileira,
fazem arte”, afirma o Roberto Policarpo.
Portanto, se você tem uma banda
de rock ou é cantor de música popular
brasileira, se você coloca em seu violão o
romantismo das trovas ou canta a sua fé
no coral ou banda da sua igreja, seu momento chegou. Envie um e-mail até o dia
11 de maio para sindjus@sindjusdf.org.
br . O e-mail deve conter o estilo musical,
uma amostra do repertório, o contato e o
nome completo do cantor/cantora ou da
banda e de seus integrantes.

Sindjus participará do Dia Nacional de Luta

C

umprindo a decisão da última reunião
do Conselho de Delegados Sindicais, o
Sindjus vai participar do Dia Nacional
de Luta - uma manifestação nacional dos movimentos sociais e sindicais que vai acontecer
no dia 23 de maio. Nesta data, trabalhadores e
trabalhadoras de diversos e ramos e de todas as
regiões do Brasil vão às ruas com todo o vigor,
para mais uma vez, se manifestarem em defesa
de seus direitos.
A data foi deliberada pela CUT no dia
27/4, em reunião da direção nacional, em São

Paulo. Desde então, a central e suas entidades
filiadas, como o Sindjus, estão empenhadas na
organização das atividades, que contará com
marchas, paralisações, atrasos na entrada,
panfletagens e atos públicos.
Para o presidente nacional da CUT, Artur
Henrique, “a capacidade de nossa militância
e das entidades filiadas à CUT em promover
grandes mobilizações nacionais em tão curto
espaço de tempo, demonstra o quanto a classe
trabalhadora está insatisfeita. Enquanto a
imprensa se preocupa em impor um cerco para

confundir a opinião pública, nossas mobilizações de rua informam a população sobre os
direitos dos trabalhadores que estão em risco e
que precisam ser defendidos”.
A reunião ampliada da Fenajufe, realizada
no último dia 5 de maio, também aprovou a
participação de todos os sindicatos do Judiciário e Ministério Público do país. Essa plenária
definiu, ainda, quais os eixos que defenderemos: a manutenção do veto à emenda 3, a
retirada do PLP 01, contra a PEC 02 e contra a
retirada de direitos dos servidores públicos.

SINDJUS - Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no DF
(61) 3224 9392 - www.sindjusdf.org.br

