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Sindjus pressiona parlamentares
pela aprovação da verba dos PCSs

erminado o processo eleitoral 
para deputados e senadores, 
que atrasou os trabalhos do Le-
gislativo, voltamos a nossa luta 

para garantir o andamento das votações 
nas comissões e no plenário do Congresso 
Nacional. Para isso, precisamos de quorum. 
Torna-se fundamental o papel dos servidores 
e dos sindicatos de pressionar seus represen-
tantes a estarem presentes no Congresso na 
próxima semana para votar o PLN 11/06, que 
garante a verba para a implementação dos 
nossos PCSs

A nossa maior dificuldade é trazer dos 
estados parlamentares que estão buscando 
em suas bases apoio para os presidenciáveis 
nesse processo de segundo turno. Mas a Fe-
najufe chamou todos os sindicatos filiados a 
mobilizarem o maior número de deputados 
e senadores a comparecerem ao Congresso 
para votar a verba dos nossos planos.

O projeto que garante crédito suplementar 
para o pagamento das primeiras parcelas dos 
PCSs do Judiciário e do MP deve ser votado 
hoje (10/10), às 14h, em sessão realizada na  
Comissão Mista de Planos e Orçamento, presi-
dida pelo deputado Gilmar Machado (PT/MG). 
Gilmar Machado, do PDT de Minas Gerais, foi 

indicado para ser o relator. Somente o senador 
Paulo Octávio (PFL), dentre os parlamentares 
do DF, é membro titular dessa comissão.

Independentemente da reunião na Co-
missão, se houver sessão no Congresso, o 
projeto segue, em caráter de urgência, para o 
plenário, para ser votado em sessão conjun-
ta. Por isso, a importância de termos o maior 
número de deputados e senadores presentes 
no Congresso Nacional durante essa semana. 

Para assegurar o andamento do projeto, o co-
ordenador-geral da Fenajufe e do Sindjus/DF, 
Roberto Policarpo, reúne-se hoje com o relator 
do PLN 11/06, deputado Sérgio Miranda.

Na coluna ao lado, disponibilizamos os 
e-mails da bancada parlamentar do Distrito 
Federal para que você, servidor do Judiciário 
e do MP do DF, nos ajude a pressioná-los a 
comparecer no Congresso, possibilitando a 
votação do PLN 11/06. 

Sindjus pede ao STF empenho para 
garantir a aprovação do crédito
coordenador-geral do Sindjus, Roberto Policapo, pediu ao Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) empenho no sentido de conversar com as lideranças partidárias no 
Congresso sobre o PLN 11/2006, de forma a contribuir para que a tramitação do 
projeto - ao qual estão atrelados indiretamente os PCSs do Judiciário e do MPU 

- aconteça rapidamente e os dois planos possam ser sancionados. 
Policarpo participou de audiência, na última sexta-feira (06/10) com o diretor-geral do 

STF, Sérgio Pedreira, com quem tratou do assunto e pediu o apoio da presidente do tribunal, 
ministra Ellen Gracie. O coordenador-geral do Sindjus solicitou que a ministra entre em conta-
to, também, com o presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado Gilmar Machado 
(PT-MG), e com o relator do PLN 11/2006, deputado Sérgio Miranda (PDT-MG). 

O diretor-geral disse que a presidente do STF fará a interlocução com o Legislativo e con-
tou que ela (ministra Ellen) já chegou a conversar com o senador Renan Calheiros (PMDB-AL) 
sobre o projeto. Calheiros teria garantido fazer um esforço para conseguir, ainda esta semana, 
aprovar o PLN 11/2006, que abre crédito suplementar e, assim, permite o pagamento dos 
dois PCSs.
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dep.tatico@camara.gov.br;

Senadores:
valmir.amaral@senador.gov.br; 
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Cefis abrirá nesta quinta-feira

Convites para Cefis agora podem ser pegos via internet

Encerrada a enquete para escolher o show que vai animar 
a festa de final de ano oferecida pelo Sindjus aos seus 
filiados, a banda Jota Quest foi escolhida com uma vota-

ção superior ao dobro de votos recebidos pelo outro finalista, 
o violeiro Almir Sater. Desde a manhã do dia 4 de outubro até 
às 17h de hoje (9/10).

Com o resultado da escolha, os servidores do Judiciário e 
do Ministério Público do Distrito Federal vão ser presenteados, 
no dia 8 de dezembro, pela diretoria do Sindjus, com o show 
de uma banda que está comemorando dez anos do lançamen-
to do seu primeiro CD.

Esse cenário só foi possível porque na tarde do dia 03 
de outubro, o empresário do Jota Quest informou ao Sindjus 
que a agenda da banda havia sido liberada para o dia 8 de 
dezembro, em razão do cancelamento de um show. Como na 
primeira etapa do processo muitos servidores pediram a pre-
sença da banda entre os 10 finalistas, a diretoria do Sindjus 
decidiu promover uma disputa entre o vencedor Almir Sater e 
a banda Jota Quest. 

A votação foi feita diretamente pela internet, em um link 
no site do sindicato. A atitude da diretoria de liberar a votação 
somente para filiados aconteceu no intuito de impedir que o 
resultado final fosse contestado. 

“Até onde vai, até onde vai, o coração da gente”, a res-
posta para esses versos da canção “Até onde vai”, do mais re-
cente CD da banda Jota Quest, só vamos ter no calor da festa. 
Uma festa embalada pela certeza de que estamos no caminho 
certo, com um futuro de muitas conquistas para a nossa ca-
tegoria. A banda - que participou do Rock in Rio Lisboa, já 
gravou seis CDs e realizou milhares de shows em todo o Brasil 
- estará esperando você na nossa festa de final de ano. 

JoTA QUEST ANImArá A FESTA DE FINAl DE ANo Do SINDJUS

Desde ontem (segunda-feira, 09/10), o Sindjus tem um novo 
sistema de acesso aos convites para o  Cefis. Agora, cada um 
pode emitir o seu convite e imprimi-lo via internet. 

Para isso, é necessário se cadastrar no link do Cefis (localizado 
do lado direito do site do sindicato), preenchendo todos os seus 
dados - tais como nome completo, nome do usuário, órgão onde 
trabalha e número do CPF, além de nomear uma senha para acesso 
ao sistema. Após confirmação dos dados pela central do Sindjus, 
o cadastro é validado e o associado passa a ser considerado apto 

para acessar o Cefis sempre que quiser. 
O novo sistema foi montado como forma de permitir que os 

usuários recebam seus convites do clube de forma mais rápida e 
cômoda. Mas é importante lembrar que ao emitir os convites, é 
necessário informar o nome e a identidade de cada pessoa que se 
deseja convidar.

O setor de informática do sindicato também está desenvolvendo 
um procedimento que permitirá a reserva de churrasqueiras também 
via internet. Será disponibilizado em breve. 

Na próxima quinta-feira (12/10), os sócios que levarem seus filhos até o Cefis encontrarão 
cama-elástica, pula-pula, piscina de bolinhas e carrocinhas de pipoca e algodão doce.

Tais brinquedos, assim como as guloseimas, serão colocados à disposição das crianças 
ao longo do dia, além dos serviços que já são oferecidos pelo Cefis, tais como piscina e churras-
queira. 

A iniciativa faz parte do plano de ação do sindicato no sentido de estimular maior integração 
entre os associados e, ao mesmo tempo, oferecer-lhes melhor qualidade de vida, por meio desse 
espaço de encontro e confraternização com os colegas e de lazer.

Não deixe de confirmar presença. Pegue já seus convites e aproveite a festa com seus filhos.


