
Reunidos em Assembleia-Geral, realizada no dia 2 de 
outubro, na Praça dos Tribunais, os servidores do Poder 
Judiciário e do MPU decidiram, além de outras atividades, 
pela deflagração de greve de 24h no dia do julgamento 
dos Embargos Declaratórios no RE 638.115, relativo aos 
quintos.

No dia do julgamento será realizado ato, em frente ao 
STF, em defesa da coisa julgada e da segurança jurídi-
ca (quintos e 13,23%), da Data-Base e do Nível Superior 
para Técnicos, e contra a Reforma da Previdência, a Ter-
ceirização e o rezoneamento da Justiça Eleitoral, e pela 
revogação da Reforma Trabalhista.

O Sindjus-DF, em conjunto com diversas associações, 
continua o intenso trabalho de sensibilização das au-

toridades do PJU e MPU, levando argumentos jurídicos 
consistentes em defesa da nossa causa aos gabinetes e 
angariado apoios importantes.

No entanto, conforme deliberou a assembleia, esse 
trabalho precisa ser fortalecido com a mobilização da 
nossa categoria. Uma grande mobilização, capaz de dar 
uma resposta efetiva a essa onda de ataques.

Por tudo isso, é fundamental que você, servidor(a), 
atenda a esse chamado e participe da greve e do ato 
quando o Sindjus-DF fizer a convocatória. Sua participa-
ção faz a diferença. Portanto, não fique de braços cruza-
dos. Não se cale. Não se furte dessa luta. Mobilize-se! 

Merecemos respeito e exigimos a manutenção dos 
nossos direitos.

Assembleia-Geral 
aprova greve

Sindjus-DF vestido de rosa
O Sindjus-DF se vestiu de rosa (logomarca e site) demons-trando sua adesão ao movimento mundial “Outubro Rosa”, visando chamar atenção, diretamente, para a realidade atual do câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce. Segundo pesquisas, o câncer de mama é o se-gundo tipo mais frequente no mundo. No Brasil, as taxas de mortalidade por esse tipo de câncer continuam elevadas, principalmente porque a doença ainda é diagnosticada em estágios avançados. Por isso, o autoexame das mamas e a mamografia são essenciais.
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Mobilize-se!



Dia: 12/10

Hora: 10 às 17h

Local: no Cefis
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O Dia das Crianças animado no Cefis é a sua melhor 
opção para essa data tão importante, onde teremos 
a possibilidade de estar juntos, em família, interagin-
do e fortalecendo nossos laços.  

Dia das Crianças é no Cefis
Atrações:

cama elástica
futebol de sabão

tobogã
kid play

tombo legal
balão mania

guerra de cotonete
piscina de bolinhas

pintura de rosto

E mais:Bingos de quatro bicicletas e brindesCorridas do saco e do ovo na colher com premiação   

Comidinhas:

algodão doce

pipoca

mini cachorro quente

mini hambúrguer

batata frita

mini churros

refrigerante

Banho de córrego liberado
Piscinas em funcionamento  

Que o Dia das Crianças também seja uma data de reflexão. 
Inspirados nas crianças, que tenhamos mais atitude do que medo. Deixemos de lado esse 
medo que nos paralisa e nos mobilizemos pra valer. Lutar pela manutenção dos nossos di-
reitos, mais do que nunca, é preciso. E que como as crianças, possamos, sem receios, nos 

jogar naquilo que acreditamos.  


