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Valorização 
Já!!! 

Campanha 
#eutbsouaJustiça 

está nas ruas

107 Totens e 3 Paineis na
Rodoviária do Plano Piloto

Oudtoor Epia Norte 
e Estrutural



Faixa TST

O Sindjus-DF lançou oficialmente, no dia 28 de outubro (sábado), Dia do Servidor, a campanha 
#eutbsouaJustiça. A iniciativa tem o objetivo de valorizar os servidores do Poder Judiciário e 
do Ministério Público, que também são diretamente responsáveis pelo funcionamento dessas 
instituições e pela construção da Justiça.

As peças publicitárias foram veiculadas na televisão (Rede Globo e Rede Record), na rádio 
(CBN, Bandnews, Clube FM), em outdoors, televisões de lotéricas, totens e painéis da Rodoviária, 
busdoors, camisetas, cartazes, faixas, canecas, boletins e flyers, além das redes sociais.

Faixa TSE

Totens na Rodoviária 
do Plano Piloto

Faixa TJDFT

Faixa STF



Este boletim ilustra parte dessa publicidade positiva que, sem dúvida, trará reflexos no que 
se refere à  maneira como a população, e até mesmo as autoridades, nos enxergam.

Os servidores da categoria Antônio Matoso (STJ), Gisele Sérgio (STJ), Almerindo Souza (TRT), 
Sônia Soares (TJDFT), Suley Masala (PGR) e Giovanna Vasconcellos (STF), que são “a cara” da 
campanha, representam todos nós. 

Abrace essa campanha, assuma que você também é a Justiça e colabore para que sejamos 
reconhecidos e valorizados como parte fundamental do Poder Judiciário e do MPU. 

TVs das lotéricas do DF

Faixa MP

Faixa STJ

Busdoor
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Confira os materiais e vídeos da 
campanha em nosso site e face

Flyer

Cards Redes Sociais

Outdoor no Cefis

Site Sindjus-DF
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Divulgue as peças nas suas redes sociais


