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Faltam poucos dias
para a festa do Sindjus

F

altam poucos dias para o aniversário dos 16 anos do
Sindjus. A festa será comemorada na próxima sexta-feira (26/05) na ExpoBrasília, a partir das 22h, com show
da banda Cidade Negra, com músicas que refletem bem a
trajetória traçada pelo sindicato neste percurso, desde a sua
formação até aqui. A data será marcada, também, pela solenidade de posse dos membros da nova diretoria colegiada
e do conselho fiscal pelos próximos três anos.
A confraternização foi organizada de forma a proporcionar uma noite inesquecível para os associados e marcar
as diversas conquistas já obtidas pelo Sindjus. Além de
formalizar os membros da nova equipe do sindicato, tem o
intuito de não deixar ninguém parado.
O show repete a tradição do sindicato, de promover
sempre - para os servidores do Judiciário e do MPU - apre-

sentações de artistas que traduzem o que de melhor
existe na música brasileira.
O aniversário do Sindjus marca, ainda, o sucesso
da campanha de sindicalização e o bom êxito de
várias ações para melhoria da prestação jurisdicional
e valorização dos servidores. Os exemplos disso não
faltam – como as campanhas pelos dois PCSs (do
Judiciário e do MPU) em pleno andamento, a luta
pela incorporação dos quintos, a realização
de promoções como o Prêmio Novas Idéias,
a agilidade do atendimento jurídico (reformulado no segundo semestre do ano
passado) e tantos outros. Provas de
que o momento é de se comemorar,
e muito, com a festa.

Como participar da festa

E

ste ano, o acesso dos associados ao show será
diferente. Todo filiado tem direito a uma camiseta para si e duas pulseiras (para si e seu (sua)
acompanhante. São estes objetos que vão permitir a
entrada das pessoas na apresentação.
A exemplo do que ocorre em outros eventos
organizados na cidade, é
imprescindível a utilização destes dois itens
para ter acesso
à ExpoBrasília
na noite de
sexta-feira.
Mas não

se preocupe: a distribuição do kit (camiseta/pulseiras) está sendo
feita em todos os locais de
trabalho do Judiciário e do
MPU desde a última quintafeira (18/05).
Se você ainda não recebeu o seu, venha até a sede
do sindicato. E se você ainda não é sindicalizado e quer
preencher ficha de filiação, não perca tempo – ainda dá
para fazer isso até lá. Corra e preencha já seus dados,
para ter direito a participar da festa.

Não perca Festa de 16 anos do Sindjus
Local: ExpoBrasília
Data: Sexta-feira (26/05)
Horário: a partir das 22h
Apresentação: show da banda Cidade Negra
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Posse da nova diretoria comprova que
“também se mexe em time vencedor”

C

ontrariando a velha máxima de que “não se mexe em time
que está ganhando”, o Sindjus mostrou que se mexe sim,
contanto que seja para fortalecer a equipe e reforçar a defesa
ou o ataque. É com esse espírito que o sindicato empossará, na festa
desta sexta-feira, a nova diretoria e o conselho fiscal para o próximo
triênio, eleitos pelos associados.
A eleição, uma das mais representativas, foi realizada em março
passado e contou com mais de cinco mil votos. Legitimou tanto integrantes da atual diretoria, que sempre estiveram na linha de frente

das conquistas da categoria, como também novos membros, com
boas idéias e bastante disposição para essa jornada. Tanto é que o
grupo tem como objetivo, incrementar as atividades que já vêm sendo
realizadas com êxito pela entidade.
O momento é, portanto, de confraternização e de legitimação
dos novos colegas que assumem a missão de defender os servidores
do Judiciário e do MPU no sindicato. Participe, então, da formalização
da nova diretoria e venha conversar e conhecer de perto os novos
membros do Sindjus - defensores das suas causas, daqui pra frente.

Aniversário também comemora
sucesso da campanha de filiação

O

aniversário de 16 anos do sindicato também se destaca pelo sucesso da campanha de filiação, que comprova a ampla participação dos servidores da categoria no trabalho desenvolvido ao longo desse período, onde os associados formam um verdadeiro
“time”: vencedor, engajado e pronto para partir para a mobilização sempre que for necessário.
Atualmente, no DF, cerca de 60% dos servidores do Judiciário e do MPU são associados ao Sindjus – percentual considerado alto,
segundo dados da CUT, já que a média de sindicalização em todo o País é de 31%. Mesmo assim, na campanha deste ano, o sindicato
objetiva estimular pelo menos mais mil novas filiações. É que, diante de campanhas importantes para a categoria, que exigem um
grande poder de representatividade por parte da entidade - como forma de aumentar a força dos servidores nas negociações com os
Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo - faz-se necessário um número cada vez maior de associados.
Exemplo disso é a mobilização que vem sendo realizada para aprovação dos dois projetos de PCS (do Judiciário e do MPU). Afinal,
todos sabem que foi a força dos servidores, com a coordenação do sindicato, que levou à aprovação do projeto do PCS do
Judiciário na Comissão de Finanças (depois de um período representativo de greve) e do PCS do MPU na
Comissão de Trabalho, na última semana – ambas comissões da Câmara dos Deputados.
Portanto, é importante que todos continuem juntos e articulados em
seu poder de pressão. Se você ainda não se associou,
não espere mais. Passe a ser mais um a
fazer, também, parte deste
time!

Continuam as negociações para aprovação definitiva dos PCSs
O Sindjus dá prosseguimento, durante toda essa semana, às negociações pela aprovação dos projetos de PCS tanto do Judiciário como
do MPU, junto às administrações dos tribunais e da PGR e, também na Câmara dos Deputados (o PCS do Judiciário segue para a Comissão
de Constituição e Justiça da Casa e o do MPU, para a Comissão de Finanças e Tributação).
Na quinta-feira (25/05), o sindicato reúne os delegados sindicais para discutir as novas estratégias para a aprovação dos dois projetos. A
reunião acontece a partir das 14h, em local a ser definido.
Mais informações poderão ser obtidas nos próximos dias, por meio do site do sindicato ou por telefone, junto à central de atendimento.

