Sindjus
Boletim Semanal

Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário
e do Ministério Público da União no DF

Filiado à CUT/FENAJUFE

Segunda - feira • 20 de novembro de 2006• Ano VI

Todos ao Congresso nesta terça-feira (21/11)

O

Sindjus convoca os servidores do Judiciário e do MPU
para comparecer ao Congresso Nacional nesta terça-feira
(21/11), a partir das 15h. Todos devem se encontrar na
área localizada em frente ao corredor das comissões, próxima ao
salão verde da Câmara. De lá, serão formados vários grupos para
conversar com as lideranças da Câmara e do Senado com o objetivo de que seja realizada a sessão do Congresso.
O Sindjus também está elaborando um documento que será
entregue a todos os parlamentares pedindo que contribuam para
a aprovação dos PLNs 11/06 e 12/06 – projetos que permitirão o
crédito para a implementação dos PCSs do Judiciário e do Ministério Público.
Desde o mês passado, os coordenadores do Sindjus têm
mantido contatos com os parlamentares no sentido de agilizar
a votação. Somente após a aprovação dos dois PLNs é que os
projetos de PCS (já aprovados na Câmara e no Senado) poderão
ser submetidos à sanção presidencial, motivo pelo qual a semana
precisa ser de trabalho intenso dos servidores e do Sindjus – principalmente no contato com os deputados e senadores.

D

Apoio do STF junto
ao Legislativo

entro da estratégia de trabalhar em todas as frentes pela
sanção dos projetos de PCS, na última segunda-feira
(13/11), representantes da categoria se reuniram com o
diretor-geral do STF, Sérgio Pedreira, a quem entregaram um
documento pedindo atuação mais efetiva do Judiciário junto ao
Legislativo para a aprovação dos PLNs 11/06 e 12/06.
Na ocasião, o coordenador-geral do Sindjus, Roberto Policarpo, pediu o apoio da presidente do tribunal, ministra Ellen Gracie,
no sentido de atuar como interlocutora do Judiciário junto ao
Congresso, no contato com as lideranças partidárias.
O Sindjus também tem mantido entendimentos com os deputados com o intuito de convencer o líder do PP, deputado Ricardo
Barros (PP-PR) a mudar de posição. Barros tem impedido a realização da sessão conjunta do Congresso como forma de pressionar que outras medidas de seu interesse também sejam incluídas
na pauta da sessão. Com tal atitude, o deputado terminou prejudicando os servidores da categoria e sendo um dos principais
entraves para a demora da votação dos PLNs.

Continuem enviando
e-mails para o deputado
Diante da quantidade de e-mails encaminhados ao seu gabinete
por servidores do Judiciário e do MPU, o deputado Ricardo Barros procurou o Sindjus. Mas embora tenha dito que não é contra a votação, ele
reafirmou seu movimento de pressionar para conseguir aprovar projetos
de seu interesse a partir da realização da sessão do Congresso, o que
tem inviabilizado um acordo entre os líderes partidários e prejudicado a
votação dos dois PLNs.
Continuem, portanto, encaminhando e-mails ao deputado. Vamos
intensificar nosso trabalho para conseguir a vitória final nesta luta pelos
projetos de PCS.
O e-mail do deputado é: dep.ricardobarros@camara.gov.br

Trabalho pela sanção imediata
Em paralelo a esse trabalho no Congresso, o Sindjus tem mantido contatos com a Casa Civil para que a sanção dos projetos de PCS do Judiciário e
do Ministério Público aconteça imediatamente, após a aprovação dos PLNs 11/06 e 12/06.
O intuito do sindicato é conseguir que, tão logo sancionados, os planos possam ser implementados, beneficiando assim os servidores para
que possam vir a, finalmente, desfrutar os merecidos benefícios dessa conquista ainda neste ano de 2006.
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Conselho de delegados
Quarta e quinta-feira
Sindjus realiza eleições

A

contecem na quarta-feira (22/11) e quinta-feira (23/11)
as eleições para o Conselho de Delegados Sindicais de
Base do Sindjus, pleito que vai eleger delegados do sindicato em todos os locais de trabalho do Judiciário e do MPU no
Distrito Federal.
As eleições serão realizadas nos próprios locais de trabalho,
já que as urnas percorrerão todos os tribunais e ramos do MPU no

horário entre 9h e 19h - ou de acordo com o período de funcionamento de cada órgão.
O resultado do pleito será divulgado a partir de 27 de novembro e os eleitos serão empossados em 30 de novembro, para um
mandato de dezoito meses, conforme estabelece o estatuto do
sindicato. Desde a última semana, já circula entre a categoria o
boletim com os nomes e órgãos de cada candidato.

Mais comunicação

A

importância desta eleição para a categoria decorre do fato de
que o Conselho de Delegados Sindicais funciona como um elo
entre os servidores e o próprio sindicato. O Conselho de Delegados do Sindjus foi criado em 2001 e desde então, seus membros se
reúnem uma vez por mês com a direção do sindicato com o objetivo
de debater ações a serem desenvolvidas em defesa da categoria e
com vistas à valorização das carreiras do Judiciário e do MPU.
Se você já tem o seu candidato, não perca tempo e compareça às urnas no primeiro dia das eleições. Se você
ainda não pensou no assunto, comece a participar do
processo eleitoral a partir de agora e ajude a escolher um delegado que pense como você. Afinal,
será essa pessoa o seu representante junto ao
Sindjus, atuando como espécie de porta-voz
dos servidores do seu local de trabalho. Não
deixe de dar o seu voto!

Calendário/ESCOLHA DOS NOVOS DELEGADOS SINDICAIS
Eleição
Divulgação dos eleitos
Posse dos eleitos

22 e 23 de Novembro
A partir de 27 de Novembro
30 de Novembro

Informações
estão no site
Maiores informações sobre
o processo eleitoral encontramse disponíveis no site do Sindjus,
no link “Delegados Sindicais”.
Qualquer dúvida é só entrar em
contato com a nossa central de atendimento, por e-mail ou pelo telefone
3224.9392. Participe!
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