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9 de agosto -  Dia Nacional de Paralisação

Vamos parar para o PCS andar
s sindicatos
de servidores
do Judiciário
e do Ministé-
rio Público

em todo o país se pre-
param para o Dia Na-
cional de Paralisação,
marcado para 9 de
agosto, em prol do en-
vio dos PCS ao Con-
gresso Nacional.

A partir da próxima
segunda-feira, dia 1º, e
até sexta-feira, dia 5, o
Sindjus estará realizan-
do uma série de assembléias setoriais, con-
forme o quadro abaixo, para debater e
organizar a nossa paralisação.

Temos razões muito fortes para ir à
luta neste momento: as comissões que

elaboraram as propostas de novas ta-
belas para os servidores do Judiciário e
do Ministério Público já concluíram seus
trabalhos no ano passado; há necessi-
dade de revisão reconhecida pelas ad-

ministrações dos tribu-
nais; o subsídio dos
membros do Judiciário e
do Ministério Público já
sancionado pelo presi-
dente da República e; a
votação do PCS dos ser-
vidores da Câmara Fe-
deral que já está na
pauta de agosto.

Não há qualquer ra-
zão para mais adiamen-
tos! E é essa a mensa-
gem que iremos dar ao
STF e à PGR: os servido-
res do Judiciário e do

MPU não estão satisfeitos com a de-
fasagem salarial e nem com a diferen-
ça existente entre os servidores do Exe-
cutivo e do Legislativo, que exercem fun-
ções semelhantes às nossas.

Calendário de assembléias
Dia 1º de agosto:
MPDFT - 13h
PGR - 16h.
 
Dia 2 de agosto:
TJDFT - 17h
 

Dia 3 de agosto:
TST - 13h30
TRF e JF - 16h,
 
Dia 4 de agosto:
STJ  - 13h
STF - 15h30
 

Dia 5 de agosto:
STM - 13h30
TRT e Varas Trabalhistas - 16h
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Sindjus amplia atendimento
jurídico para seus associados

partir de primeiro de Agosto
começa a funcionar, no Sin-
dicato dos Trabalhadores do
Poder Judiciário e do Minis-
tério Público da União –

Sindjus – um novo jurídico para atender os
filiados tanto em causas da área adminis-
trativa,  como particulares (relacionadas com

as causas cível, de família e criminal).
A iniciativa do Sindjus tem por objetivo

facilitar a vida dos seus associados, diante
do aumento, observado nos últimos tem-
pos, da procura pelo serviço jurídico do sin-
dicato. Junto a essa mudança, serão cria-
dos vários serviços que vão tornar o aten-
dimento mais rápido, ágil e eficiente.

O serviço de assessoria jurídica será
prestado por uma equipe de 10 pessoas.
O serviço terá monitoramento de cada
causa dos associados, num sistema
que funcionará como uma espécie de
controle de cada solicitação feita ao
sindicato, com entrega de protocolo con-

Como funcionará
tendo número do processo, nome da pessoa
que atendeu o filiado e o tempo previsto para
a demanda ser atendida.

Outra equipe ficará responsável, via central
telefônica, pelo atendimento dos sidicalizados,
para agendar horários com os advogados, res-
ponder a consultas sobre o andamento de cada

Blitz: 25 anos de alegria musical
Com um rock leve, letras bem humo-

radas e performance teatral  no palco, a
banda Blitz consolidou-se como fenôme-
no de massa e de grande popularidade
entre crianças, jovens, adultos e idosos.

É com essa t ra jetór ia  musica l
que a Blitz animará a festa de 15
anos do Sindjus, no Marina Hall (Bay

O novo sistema prevê a presença
constante de  equipe de advogados na
sede do sindicato, aumento do horário
de atendimento e monitoramento do asso-
ciado aos seus processos, via Internet e por
meio de uma central telefônica específica. A
expectativa é de que, com os novos procedi-
mentos, as demandas sejam triplicadas.

Convocação para assembléia
A diretoria colegiada do Sindjus, com base no artigo 13 e no parágrafo 1º do artigo 33 do Estatuto, convoca todos os seus filiados para

assembléia geral ordinária a realizar-se no próximo dia 5 de agosto, às 18h, em primeira chamada, e às 18h30, em segunda e última chamada,
no auditório da CNTE, Edifício Venâncio V, 2º andar, para discutir e deliberar sobre a seguinte pauta:

Park), no dia 20 de agosto.
A banda que traçou os caminhos do rock

nos anos 80, já teve Lobão (responsável
pelo nome Blitz) e Fernanda Abreu em sua
formação. Outros integrantes passaram
pela banda, mas seu fundador e moicano
Evandro Mesquita continua firme.

No dia 20, ninguém vai ficar sentado ou

parado quando a Blitz começar a tocar
suas baladas de sucesso, tais como,
“Você não soube me amar”, “We-
ekend”, ‘Apocalipse now”, “Bete frígi-
da” e “A dois passos do paraíso”.

Pegue logo o seu convite. O Sindjus
está distribuindo os convites nos locais de
trabalho e nas assembléias setoriais.

1. Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas relativas ao período de junho de 2004 e maio de 2005;

2. Balanço patrimonial em maio de 2005;

3. Previsão orçamentária de 2006.

Questões funcionais Manhãs das segundas, quartas e sextas-feiras  e tardes
das terças e quintas-feiras

Questões particulares
Manhãs das terças e quintas-feiras e tarde da quarta

Horários de atendimento

caso e tirar possíveis dúvidas.
Os sindicalizados também poderão ti-

rar dúvidas jurídicas por e-mail. Bastando
para isso,  preencher formulário específi-
co a ser disponibilizado na home page do
Sindjus, a partir de 1º de agosto.


