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MoMENTo é DE ElEIçõES Do SINDJUS: 
vamos todos votar até quinta-feira

omeçaram ontem (terça-
feira, 04/04), as eleições 
para renovação da diretoria 
colegiada e do conselho 

fiscal do Sindjus para o período 
2006/2009 - que se realizam durante 
todo o dia desta quarta-feira (05/04) 
e de amanhã (quinta-feira, 06/04). 

Em todos os locais de trabalho 
do Judiciário e do MPU os servidores 
procuraram as urnas itinerantes para 
depositar seus votos e legitimar a 
representatividade do sindicato.

Segundo os mesários, em tribu-
nais como o TJDFT e TST, o horário 
de pique de votação foi observado 
durante o período do almoço (entre 
12h e 14h30). Já nos órgãos do 
MPU, como a PRR, as pessoas pre-
feriram se concentrar para votar no 
meio da tarde, por volta das 16h.

Entre os servidores que já de-

cidiram depositar seus votos no 
primeiro dia do pleito, o clima foi 
de entusiasmo com a perspectiva 
de participação democrática e de 
confirmação da representatividade 
do Sindjus entre a categoria. Muitos 
aproveitaram o momento para enal-
tecer a importância dos servidores 
terem um movimento cada vez mais 
forte em defesa dos seus interesses 
(por meio das entidades de classe, 
como é o caso do sindicato) . 

A técnica judiciária Eliane Dan-
tas, TJDF, chamou a atenção para a 
relevância dos servidores estarem 
exercendo, por meio do voto, sua 
cidadania. “Estamos dando legitimi-
dade ao nosso sindicato e, ao mesmo 
tempo, fortalecendo a democracia. A 
partir do momento em que somos 
filiados, é preciso participar das 
eleições”, enfatizou. 
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VoTE E ForTAlEçA SEU SINDICATo

A técnica Ana Luiza Sakaya vota na sede da PRR

Servidores do TST no primeiro dia de eleiçõesCategoria legitima representatividade do sindicato
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Sindjus realiza, na próxima 
sexta-feira (07/04), às 18h, 
assembléia geral para eleger os 
representantes do sindicato no 

12º Congresso Estadual da CUT (Cecut), 
programado para acontecer em maio. 

O congresso permitirá a discussão e 
formulação de novas propostas de rumos 

para a Central Única dos Trabalhadores 
e contará com delegados de todas as 
entidades filiadas à CUT.

A assembléia acontece no auditório da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Educação, CNTE, localizado no segun-
do andar do edifício Venâncio V (mesmo 
edifício da sede do Sindjus).

O

Assembléia definirá 
delegados para o CeCUT

CoNVITES pArA CEFIS VIA INTErNET
entro de pouco tempo, os 
filiados do Sindjus poderão 
adquirir seus convites para 
acesso ao Cefis pela Internet, 
num sistema que está sendo 

criado para dar maior comodidade a 
todos e, sobretudo, maior segurança aos 
freqüentadores do clube da categoria. 

Com o novo sistema, o filiado não 
precisará mais comparecer à sede do 
Sindjus para pegar convites mensais para 
o clube. Poderá fazer isso de modo bem 
mais simples, bastando acessar o sistema 
de atendimento on line que está sendo 
montado pelo sindicato. Ou então, entrar 
em contato com o Sindjus por meio da sua 
central telefônica.

Além de mais prático, o serviço 
também proporcionará maior segurança 

quanto ao acesso ao Clube. É que o Cefis, 
nos próximos dias, contará com um com-
putador instalado na portaria, interligado 
com o provedor do sindicato, onde um 
funcionário checará, a partir dos dados de 
cada convite, a entrada e saída de cada 
um, fazendo as devidas observações de 
comparecimento nas fichas. 

Mas é importante deixar claro: esse 
procedimento é utilizado apenas para os 
convidados que cada associado queira 
levar ao Cefis. A entrada do clube é 
permitida a todos os filiados e seus 
dependentes normalmente, dentro dos 
esforços viabilizados pelo sindicato para 
que o Cefis continue sendo um espaço de 
convivência e lazer durante os finais de 
semana e feriados para os trabalhadores 
do Judiciário e do MPU.
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Se você ainda não participou do pro-
cesso eleitoral do Sindjus, pode fazer isso 
a partir de hoje. Um total de 47 urnas itine-
rantes estão circulando em todos os locais 
de trabalho dos servidores do Judiciário e 
do MPU nesta quarta-feira e durante o dia 
de amanhã. Além delas, uma urna fixa está 
localizada na sede do sindicato. 

O Sindjus lembra a todos que o voto 
de cada um é fundamental, para definir o 
trabalho que será realizado pelos membros 
eleitos para o próximo triênio e, principal-

mente, para fortalecer a capacidade de 
mobilização da categoria. 

Está apto a votar, todo filiado que 
for associado ao Sindjus há mais de 60 
dias, estiver com as mensalidades em dia 
e gozar dos direitos sociais previstos no 
estatuto do sindicato. Já a apuração dos 
votos, acontece na quinta-feira, logo após 
o término do processo eleitoral. Para que 
as eleições sejam válidas, é necessário que 
haja quorum de 50% dos associados mais 
um – todos aptos a votar.

UrNAS CIrCUlAM EM ToDoS 
oS loCAIS DE TrABAlho

Sindjus entregará, nesta quarta-
feira, aos deputados que inte-
gram a Comissão de Finanças 
e Tributação da Câmara - onde 

tramita o PL 5845/05 (referente ao PCS do 
Judiciário) - um documento explicando os 
principais pontos do projeto e pedindo o 
empenho dos parlamentares na sua trami-
tação e aprovação.

O sindicato convoca, portanto, toda a 
categoria a comparecer ao plenário das 
comissões, a partir das 10h, para que os 
servidores possam ser divididos em grupos 
e a partir daí, iniciar as conversações com 
os parlamentares - tanto nas comissões 
técnicas aos quais pertençam, quanto nos 
gabinetes deles.

O objetivo desta iniciativa, de acordo 
com o coordenador geral do sindicato, 
Roberto Policarpo, é criar um ambiente fa-
vorável à aprovação do PCS do Judiciário na 
comissão de Finanças e pedir pela inclusão 
do projeto na pauta da comissão o mais 
rapidamente possível.

O

Os servidores do MPU realizam, 
hoje, mais um dia de mobili-
zação pela aprovação do seu 
PCS. A categoria comparece à 

reunião da comissão de Trabalho, Admi-
nistração e Serviço Público (CTASP) da 
Câmara dos Deputados, que incluiu o PL 
6469/05  na pauta. 
A inclusão do projeto entre as prioridades 
da comissão é resultado do movimento 
observado na última semana, quando 
os servidores foram ao Congresso para 
pressionar os deputados pela aprovação 
do plano. O momento é, portanto, funda-
mental para que a categoria mostre todo 
o seu poder de convencimento, pois é a 
mobilização que vai fazer com que o PCS 
seja aprovado.
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pCS Do MpU: 
proJETo ESTá NA 
pAUTA DA CTASp  

pCS Do 
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