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PCS do Judiciário já pode ser enviado ao Congresso
aprovação do subsídio dos
magistrados e membros do
Ministério Público da União
na semana passada abre o
caminho para que o PCS dos
servidores do Judiciário possa ser
enviado ao Congresso Nacional.
É chegada a hora de cobrarmos
do Supremo Tribunal Federal o compromisso de enviar o nosso PCS, tão
logo fosse vencida a fase de negociação do subsídio dos juízes.

A

No domingo, 10 de agosto, servidores
do Judiciário Federal e do Ministério Público
da União de vários Estados do país reuniram-se na sede da Fenajufe, em Brasília, para
definir os próximos rumos da campanha salarial da categoria. A pauta da reunião ampliada
girou em torno dos eixos da campanha - 18%
de reajuste emergencial, revisão dos Planos
de Cargos e Salários dos servidores do Judiciário e MPU e luta contra a aprovação da
PEC nº 02, do deputado Gonzaga Patriota.
Em Brasília, o recesso do Judiciário e do
Ministério Público tem sido um período de
grande trabalho de convencimento. Isso porque a direção do Sindjus tem promovido, nas
duas últimas semanas, diversas reuniões no
TST, TRE, TRT, TJDFT, PGR, TRF e JF com o
objetivo de esclarecer as dúvidas acerca do
PCS e, principalmente, para esquentar as
turbinas para a mobilização.
E o trabalho continua. Nos próximos dias,
os diretores do Sindjus percorrerão os Fóruns e promotorias nas satélites, o STJ, STF,
STM, MPDFT, MPT, TSE, CJF e MPM. No dia
30, teremos uma reunião de organização
com os delegados sindicais. Na primeira semana de agosto, faremos diversas assembléias setoriais. E no dia 9 de agosto todos
os servidores do Judiciário e do Ministério
Público já tem um compromisso agendado
com Dia Nacional de Paralisação.

PCS do MPU
O novo procurador-geral da República
deverá agendar a audiência com o sindicato
nas próximas semanas. É que segundo a secretária dele ainda está sendo organizada a
agenda do procurador. E os compromissos

são muitos. Solicitamos a máxima urgência do procurador, pois há assuntos
antigos pendentes. E para que o Dr. Antônio Fernando possa fazer uma boa gestão é preciso arrumar a casa
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Agora só falta você
Festa de encerramento da campanha de sindicalização será no dia 20 de agosto
encerramento da campanha de
sindicalização e a comemoração
de 15 anos do Sindjus será no dia
20 de agosto, no Marina Hall (Bay
Park). A festa será animada pela
banda Blitz e os convites começarão a ser
distribuídos a partir do dia 20 de julho.
No dia da festa, todos vão conhecer o(a)
sortudo(a) ganhador(a) do FIAT Pálio zero Km.
Arregace as mangas, o Palio ainda está em

O

jogo. Para aumentar suas chances, basta
apresentar um(a ) novo(a) sindicalizado(a)
significando um reforço de três cupons na
sua mão para a disputa do zerinho em folha.
Você tem até o dia 18 de agosto para indicar
os colegas. Vamos lá. Não perca tempo!!!
Devido a vários pedidos, a diretoria do
Sindjus promoveu algumas alterações no regulamento. Para dar direito a todos os
associados de participarem, a diretoria

excluiu o artigo que exigia a presença
na festa. O sorteio também será eletrônico para evitar que os que não estiverem nos locais de trabalho na hora
da distribuição dos cupons fique de
fora. Todos concorrerão a partir do cadastro de filiados que será auditado por
auditores independentes, contratados
com a finalidade de garantir a transparência do processo. Confira o regulamento!

REGULAMENTO DO SORTEIO DO CARRO
O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no DF - Sindjus/DF, torna sua Campanha de
Fortalecimento e Filiação, sujeita às seguintes condições:
1. Distribuição gratuita de prêmio intitulada
CAMPANHA DE FORTALECIMENTO E FILIAÇÃO DO SINDJUS, doravante denominada
"Agora só falta você", tem como principal objetivo à divulgação e o fortalecimento da Instituição,
propiciando a todos os associados à oportunidade
de concorrer ao sorteio de um carro popular, marca
Fiat, modelo Pálio Fire, duas portas, zero Km, respeitadas as condições descritas neste Regulamento.

4. LOCAL DE EXIBIÇÃO DO PRÊMIO
O carro será exibido no Marina Hall, SHTN
Trecho 2, lote 05 - Brasília -DF, no dia da festa.

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO
CONCURSO/SORTEIO
2.1- Os filiados ao SINDJUS poderão participar da seguinte forma:
2.1.1 - Todo filiado tem direito a um número, para concorrer ao sorteio do carro;
2.1.2 - O filiado que apresentar um novo
associado tem direito a mais três números para
concorrer ao sorteio; e
2.1.3 - Ao associar, o novo filiado tem direito
a um número para concorrer ao sorteio do carro.

6. ENTREGA DO PRÊMIO
6.1 - O prêmio será sorteado na festa do
SINDJUS a realizar-se no dia 20/08/2005, no
Marina Hall, SHTN Trecho 02, Lote 05.
6.2 - O prêmio será entregue ao contemplado
imediatamente à confirmação de que o número
sorteado satisfaz às exigências do regulamento.

DIVULGAÇÃO
A campanha será divulgada por meio de
folders, boletins internos, site do SINDJUS e na
Sede do Sindjus.

5. PRAZO DE PRESCRIÇÃO DO PRÊMIO
O associado sorteado que não estiver em dia
com as obrigações junto ao SINDJUS não fará jus
ao prêmio, não sendo o sorteio considerado válido, procedendo-se a seguir novo sorteio.

7 - DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 - O contemplado receberá autorização do
SINDJUS para proceder à documentação diretamente da concessionária fornecedora do carro;
7.2 - Não poderão participar do presente concurso os funcionários, diretores e conselheiros fiscais do SINDJUS, bem como seus dependentes;
7.3 - O ganhador estará sujeito a ceder seu

nome e imagem ao SINDJUS, de forma gratuita,
com vistas ao reforço publicitário da campanha
de FORTALECIEMNTO E FILIAÇÃO DO SINDJUS,
"Agora só falta você";
7.4 - Será sumariamente excluído o participante que cometer qualquer tipo de fraude comprovada, ficando, ainda, sujeito à responsabilização civil e penal;
7.5 - A participação na campanha implicará
na aceitação total e irrestrita de todos os itens
deste Regulamento;
7.6 - Todas as fases do concurso serão acompanhadas por Auditores Independentes, contratados pelo SINDJUS, com vistas a assegurar a
transparências e a legalidade do concurso/sorteio,
na forma deste Regulamento;
7.7 - O presente Regulamento será de responsabilidade o SINDJUS e será devidamente registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, da cidade de Brasília-DF.

Roberto Policarpo Fagundes
Berilo José Leão Neto

Servidores da Câmara lutam por novo PCS
Depois de muita pressão dos servidores da Câmara da Federal, os deputados
aprovaram o requerimento de urgência para a tramitação do projeto de
lei nº 5610/2005, que trata do novo
plano de carreira. Na sessão de terça-feira, o projeto estava na pauta
como o quarto item de votação. Mas
a sessão foi encerrada por falta de acordo entre os parlamentares.
A diretoria do Sindilegis convocou os

servidores para comparecerem às galerias
do Plenário para acompanharem a votação
do projeto e conseguiram mantê-lo na pauta
da sessão seguinte.
O plano assegura reajuste salarial linear
e gratificações que variam conforme a formação profissional de cada servidor, em janeiro
de 2006 e janeiro de 2007. Depois de sua
aprovação na Câmara, o PL seguirá para o
Senado e depois irá a sanção presidencial.
A luta dos servidores do legislativo por

reajuste começou ano passado. Um Ato da
Mesa Diretora concedeu reajuste de 15%,
mas foi considerado ilegal pelo procurador-geral da República e também pelo STF.
O reajuste de 15% foi aprovado, depois,
por meio de um projeto de lei, que chegou
a ser pago em novembro e dezembro. Mas
o presidente Lula vetou o projeto e o dinheiro teve que ser devolvido. Os servidores estão atentos e esperam conquistar o
reajuste. Dessa vez, por meio do PCS.

